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7256 SAYILI KANUN
KAPSAMINDAKİ DİĞER İDARELER
TARAFINDAN YAPILANDIRILAN
ALACAKLAR

DİĞER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA BORÇLAR

 Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından
takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla (bu tarih dâhil);

Gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı
ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i alacakların Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın;
Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret
olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

DİĞER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA BORÇLAR
 Asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının (İPC)
tamamının,
 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında
gümrük yükümlülüğü nedeniyle kesilmiş idari para
cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri
nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin,

 Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş
idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri
aslının tamamı ile bunlara bağlı fer’i alacaklarına Yİ-ÜFE
aylık değişim tutarı uygulanarak hesaplanacak tutarın
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan
İPC ile alacak asıllarına bağlı fer’i alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilir.

DİĞER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA BORÇLAR
 İl özel idarelerinin, ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
 Belediyelerin;
 213 sayılı Kanun kapsamına giren beyana dayanan vergilerde, vergi
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 Ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
 Su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
 Büyükşehir Belediyelerine olan katı atık ücreti alacakları ile bunlara
bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)
alacakları,
 İSKİ ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara
bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) ödenmemiş
bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme
alacakları,

Ortak Hükümler
 Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel
idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine
ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar,

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek
tutarların ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar,

 Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler
hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

 Taksit son ödeme günlerinin resmi tatile denk gelmesi halinde
ödeme süreleri ilk mesai saati sonunda bitmektedir.

 Yapılandırılan borçlar peşin ödenebileceği gibi, başvuru sırasında
altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçenekleri de
mevcuttur.

 Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde
ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Ortak Hükümler
 Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde
peşin olarak ödenmesi hâlinde;

 Peşin ödeme hükümlerinden faydalandırılır.
 Yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.
 Tutarın sadece fer’i alacaklardan ibaret olması halinde Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim
yapılır.

 Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde
peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz;

 Fer’i alacakların yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.
 Yapılandırılan idari para cezalarından % 12,5 oranında indirim
yapılır.
 Tutarın sadece fer’i alacaklardan ibaret olması halinde Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan % 25 indirim
yapılır.

DİĞER HÜKÜMLER

 31.12.2014 tarih ve öncesinde olan 100 Türk lirasını

aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara
bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı
200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan
aidat, oda payları ve borsa tescil ücreti gibi borçlar.

 Esnaf ve Sanatkârlar odalarına olan aidat borçları,
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre kurulan meslek olan
aidat borçları

 Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer

avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının
asıllarının tamamının,

DİĞER HÜKÜMLER
 Türkiye İhracatçılar Meclisi üyelerinin ihracatçı birliklerine olan
üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının, belirtilen sürelerde
ödenmesi hâlinde, fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 Yapılandırılma imkanından yararlanılabilmesi için bu Kanunun
yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime
başvurulması şarttır.

 Yapılandırma

kapsamında ödenmesi gereken tutarların
öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş
alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

 Yapılandırmadan

yararlanmak
isteyen
borçluların
yükümlülüklerini yerine getirmelerinin yanı sıra yapılandırmaya
konu borçlar için dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

DİĞER HÜKÜMLER
 Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş,

hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere
icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
hâlinde hukuki süreç sonlandırılır.

 Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine

bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri
ile yasal takip işlemleri son taksit ödeme süresinin sonuna
kadar durdurulur.

 Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları

devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği
tarihe kadar ödenmeyen borçları için yapılandırma
hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği
tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile
birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

DİĞER HÜKÜMLER
 KOSGEB tarafından 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve

bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce uygunsuzluğu tespit
edilmiş olan geri ödemesiz destekler, kredi faiz destekleri, geri
ödemeli desteklerden ödenmemiş destek tutarları

 KOSGEB aidat alacaklarının yargıya intikal etmiş ya da etmemiş

olan aslı, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın ödeme planına uygun olarak ödenmesi şartıyla alacaklara
bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

 Haklarında; hukuki işlem devam eden işletmeler ile kurumların
yapılandırmadan yararlanarak borçlarını ödemek istemeleri hâlinde
idarenin talep ettiği alacak tutarını kabul etmeleri, hukuki işleme
ilişkin oluşan tüm masrafları ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri
şarttır.

 Yapılandırma hükümlerinden yararlanarak borçlarını ödeyen
işletmeler KOSGEB
faydalandırılır.

tarafından

sağlanan

yeni

desteklerden

DİĞER HÜKÜMLER
 Organize

sanayi bölgelerine ve Sanayi sitesi yapı
kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 30/6/2020 tarihi
itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan kredi
alacaklarının yapılandırılması mümkündür.

 İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile
sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin
mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış,
irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve
31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş
tutarlar yapılandırma kapsamında yer almaktadır.

 Vakıflar Genel Müdürlüğü ile vakıflara ait taşınmazların
kiralanması işlemlerinden kaynaklanan alacakların yapılandırma
hükümlerinden faydalanması mümkündür.

DİĞER HÜKÜMLER

Kalkınma ajanslarının, il özel idareleri ve belediyeler ile

sanayi ve ticaret odalarından olan ve vadesi 30/6/2020
öncesi
alacakların
yapılandırma
hükümlerinden
faydalanması mümkündür.

TSE’nin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla takibe intikal
etmiş ve haklarında icra takibi başlatılmış gerçek ve tüzel
kişilerden hizmet alanları kapsamında bulunan alacakları
7256
sayılı
kanun
kapsamında
yapılandırılması
mümkündür.

Tarım

ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı
kooperatiflere veya ortaklarına kullandırılan kredilere
ilişkin alacaklar yapılandırılması mümkündür.

SGK PRİM BORÇ
YAPILANDIRMASI

SGK Yapılandırma Kapsamında Alınan
Borçlar
2020 Ağustos ve Öncesi Döneme Ait Olmak Şartıyla

 Sigorta Primleri, İşsizlik sigortası primleri, İş kazası, meslek

hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu
alacakları,

 Genel Sağlık Sigortası Primleri,
 6183 sayılı kanun kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
 Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 BAĞ-KUR (4/B) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet
sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

 İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

SGK Yapılandırma Kapsamında Alınan
Borçlar
 31.8.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin

olup Kanunun yayım tarihinden önce kesinleşen idari para cezaları ile
17.11.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında kesinleşen idari para
cezaları,

 Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların;
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

 5510/ Ek 5, Ek 6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki
sigortalılıklardan doğan primler,

 Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan;

 Damga Vergisi,
 Eğitime Katkı Payı,
 Özel İşlem Vergisi.

SGK Yapılandırma Kapsamında
Olmayan Alacaklar
 Pandemi sebebiyle ödemeleri 2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık
aylarına ertelenen 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayı primleri,

 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla devam eden yapılandırma borçları,

 Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında uzlaşılan belediye
borçları,

 Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz

yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan
alacaklar,

 SGK kira alacakları,
yapılandırma kapsamında değildir.

SGK YAPILANDIRMA
 Yapılandırmaya konu borçlar için gecikme zammı, gecikme faizi gibi
fer’i alacakları silinmektedir, bunun yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

 Prim tutarlarının aslına uygulanacak Yİ-ÜFE ile peşin, 6, 9, 12 ve 18
eşit taksitte ödeme yapılabilecektir.

 Seçilen taksit sayısına göre katsayı ile çarpılarak ödeme planı
oluşturulur.

 Seçilen taksit sayılarının artırılması mümkün olmayıp daha kısa
sürede ödeme talep edilmesi halinde ödeme planı yeni katsayı ile
hesaplanacaktır.
Taksit Sayısı
Katsayı
6 Taksit
1,045
9 Taksit
1,083
12 Taksit
1,105
18 Taksit
1,15

SGK YAPILANDIRMA
Peşin ödenmesi halinde yapılandırmaya
konu alacak için hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %
10 tahsil edilir. % 90’lık kısmından vazgeçilir.

Yapılandırma tutarının 01.03.2021 tarihinde

tamamının ödenmesi halinde peşin ödeme
hükümleri uygulanmaktadır.

İlk taksit tutarının süresinde ödenmesi

kaydıyla
kalan
yapılandırma
tutarının
30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde
%50 Yİ-ÜFE silinecektir.

BAĞ-KUR (4B) SİGORTALILIK
DURDURULMASI
4/b prim borçlarının 1.2.2021 tarihine kadar
ödememeleri veya;

 Yapılandırma

kanunu
yapılandırmamaları halinde;

kapsamında

 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim

borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları
silinecektir.

Daha sonra talep etmeleri durumunda, ve 3 ay içinde
ödemesi halinde durdurulan süreler ihya edilebilecektir.

DAHA ÖNCE DURDURULAN BAĞ-KUR
SÜRELERİNİN İHYASI
Durdurulan

hizmet sürelerine
başvuruda bulunmaları halinde,

ilişkin

olarak

Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni
tutar hesaplanacaktır.

Hesaplanan

tutarın 1.3.2021
ödenmesi
halinde
durdurulan
edilebilecektir.

tarihine kadar
süreler
ihya

İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE’de herhangi bir indirim
uygulanmayacaktır.

GSS BORÇLARI
 5510/60-g kapsamında GSS sigortalısı olanlardan daha önce
hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31.3.2021’e kadar gelir
testine başvurması halinde,

 GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç
tarihine göre güncellenecektir.

 Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin

1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve
primleri devlet tarafından ödenecektir.

 GSS prim borçlarının ana parasını 30.4.2021 tarihine kadar

ödemesi halinde, 31.8.2020 ve öncesine ait gecikme cezası ve
gecikme zammı silinecektir.

FARK İŞÇİLİK PRİM BORÇLAR
31.8.2020 tarihinden önce bitirilmiş özel bina inşaatları ile
ihale konusu işlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihinden
önce resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmiş ve bu
tarih itibariyle ödenmemiş fark işçilik borçları, yapılandırma
kapsamındadır.

Borç Yİ-ÜFE ile tekrar hesaplanacak, peşin veya taksitle
ödeme seçeneklerine göre indirimler uygulanacaktır.

Peşin veya taksitle borcun tamamının ödenmesi sonrası
ilişiksizlik/teminat iadesi belgesi alınabilecektir.

Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa ilişiksizlik/teminat
iadesi belgesi hemen alınabilecektir.

SGK İDARİ PARA CEZALARI
 Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen idari para cezaları şu şekilde
yapılandırma kapsamına alınmaktadır.

 31/8/2020 tarihinden önce tespit edilmesi ve tahakkuk ettirilmesi,
 31/12/2020 tarihine kadar kesinleşmiş olması şarttır.

 Yapılandırma kapsamında İPC aslının %50’sinin ve bu tutara bağlı gecikme
cezası ve zammı tahsilinden vazgeçilir,

 Tahsil edilecek olan % 50 oranındaki İPC için başvuru tarihine kadar Yİ-ÜFE
uygulanarak güncellenecektir.

 Yeni hesaplanan tutar peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının
%90’ı

 İlk taksitin süresinde ödemesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi olan 30.04.2020

tarihine kadar kalan tutarın tamamının ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE
tutarının % 50’si silinecektir.

FER’İ ALACAKLAR
Kanunun yayımı tarihinden önce asıllarının
tamamı ödenmiş alacakların, fer’ilerinin %40’ının
ödenmesi halinde kalan %60’ı silinecektir.

Kanun

kapsamından çıkmış işyerleri için
31.12.2017 ve öncesine ait aslı 100-TL’ye kadar
olan ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı
gecikme cezası ve gecikme zammı ile aslı ödenmiş
fer’i alacak tutarı 200-TL’ye kadar olan Kurum
alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.

BORCU YOKTUR YAZILARI
Yapılandırmadan
için;

yararlanan

borçlular

Borçlarını peşin olarak öderlerse, borcu
yoktur yazısı alabilecektir.

Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde

ise ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak
ödenmesi şartıyla; borcu yoktur yazısı
alabilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI
İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi,
İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle
birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksit ihlali
yapılması,

Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son

taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme
zammıyla ödenmemesi,

hallerinde yapılandırma bozulacaktır.

YAPILANDIRMAYA
BAŞVURU SÜRESİ VE
ŞEKLİ

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ
 İşverenler 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili
üniteye/birime şahsen, posta veya 31.12.2020 saat 23.59’a kadar
online başvuru yapılabilecektir.
Başvuru Süreleri

 Yapılandırma, Rücu ve Yersiz Ödemler Gelir Testi için
17.11.2020 – 31.12.2020
 İhya için 01.12.2020 - 01.02.2021
Ödeme Süreleri
 İlk taksit ve İhya ödeme süresi 01.03.2021

 İkinci Taksit 30.04.2021
 GSS Borçları 30.04.2021

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

GEÇİCİ MADDE 27
 Sigortalı yönünden;
 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,

 Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

 Türk vatandaşı olması,
 Sigortalının fiilen çalışması,

GEÇİCİ MADDE 27
İşveren yönünden;
Özel sektör işyeri olması,

Bu kapsamında destekten yararlanılan sigortalı
sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı
olmak üzere, maddenin uygulama süresinin sona
ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten
yararlandıkları
ortalama
süre
kadar
fiilen
çalıştırılması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

GEÇİCİ MADDE 27
 Desteğin tutarı;
 Bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki
prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu
bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir.

 Destek tutarları, her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

 Bu destek süresi 01.12.2020 tarihide başlamış olup, 4857 sayılı İş
Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar devam
edecektir.
 Bu destekten faydalanılan personel için başka bir teşvik veya
indirimden faydalanılamaz.
 Bu destekten ihale konusu işyerleri faydalanamaz.

GEÇİCİ MADDE 28
 Sigortalı yönünden;
 01.12.2020 tarihinden sonra, 4857 Sayılı Kanunun Geçici
10. Maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son
günü dahil işe alınmış olması,

 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

 Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

 Türk vatandaşı olması,
 Sigortalının fiilen çalışması,

GEÇİCİ MADDE 28
İşveren yönünden;

Özel sektör işyeri olması,
2019/Ocak ile 2020/Nisan dönemlerinde Kuruma
en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki
sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

Bu kapsamında destekten yararlanılan sigortalı

sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı
olmak üzere, maddenin uygulama süresinin sona
ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten
yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

GEÇİCİ MADDE 28
 Desteğin tutarı;
 Bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki
prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu
bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir.

 Destek tutarları, her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

 Bu destek süresi 01.12.2020 tarihide başlamış olup, 4857 sayılı İş
Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar devam
edecektir.
 Bu destekten faydalanılan personel için başka bir teşvik veya
indirimden faydalanılamaz.
 Teşvikten yararlanılan dönem için işverenin borçlu bulunması bu
destek için mani değildir.

MEVCUT DESTEK DÜZENLEMELERİ
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. Maddesi;
 "Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı
Teşviki"nin 31.12.2020 tarihinde sona ermesi öngörülen uygulanma
yürürlük süresi 31/12/2023 olarak değiştirilmiştir.

4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi;
 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan prim desteği süresinin
31/12/2023 tarihine kadar uzatabilme yetkisi Cumhurbaşkanı’na
verilmiştir.”

4447 sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi;
 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan bu desteğin süresinin
31/12/2023 tarihine kadar uzatabilme yetkisi Cumhurbaşkanı’na
verilmiştir.”

MEVCUT DESTEK DÜZENLEMELERİ
4447 sayılı Kanunun Geçici 23. Maddesi;
31/12/2020 tarihinde sona erecek olan Kısa
Çalışma Ödeneği süresi 30/06/2021 tarihine
kadar uzatılmıştır.
4447 sayılı Kanunun Geçici 26. Maddesi;
31/12/2020 tarihinde sona erecek olan
Normalleşme desteği 30/06/2021 tarihine kadar
uzatılma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmiştir.
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