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 02.04.2021 Tarihinde Meclise Sunulan Kanun Teklifinde İş ve 

Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili Düzenlemeler 

 



TBMM’ye 02.04.2021 tarihinde sunulan Torba Kanun teklifinde yer alan iş ve sosyal güvenlik değişiklik önerileri 

şu şekildedir:  

 

1)Teklifin 6. maddesi ile; 

 

01.04.2021 tarihinden sonra Nakdi ücret desteği tutarları günlük 50 TL’ye yükseltiliyor.  

 

Nace Kodu 56 ile başlayan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde Mart 2021 döneminde iş 

sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesine göre ücretsiz izne ayrılanlara işe 

giriş tarihine bakılmaksızın Nisan ve Mayıs 2021 ayları için nakdi ücret desteği verilmesi şeklinde düzenleme 

yapılıyor.  

 

Gerekçesi; Maddeyle; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 Mart ayında hizmet 

akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan hâlihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden 

faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL 

ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca hâlihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye 

çıkarılmaktadır. 

Bugüne kadar ki uygulamada, diğer sektörler için NÜD’den faydalanmak için 17.04.2020 ve öncesinde işe giriş 

aranmaktayken, verilen teklif ile yiyecek içecek sektöründe çalışanlar için 2021 Mart ayında çalışmak yeterli 

sayılacaktır.  

 

2)Teklifin 7. maddesi ile;  

 

Nace Kodu 56 ile başlayan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde; 2021 Mart ayında bildirilen 

sigortalıların 2021 Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak SGK primlerinin 

tamamı işsizlik fonundan karşılanacaktır.  

 

Bu destek için işverenlerin Kuruma borçlarının olmaması gerekmektedir. 

Gerekçesi; Maddeyle; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 Mart ayında hizmet 

akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi bu kapsamda, 

2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi 

primlerinin tamamının, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 

suretiyle Fondan karşılanması amaçlanmaktadır. 

 

3)Teklifin 12. maddesi ile; 

Geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında Hastalık ve Analık sigortasından ödenen günlük kazancın hesabında 

değişiklik yapılmaktadır. Halihazırda sigortalının hastalık veya analık öncesindeki son 3 ay ortalama kazancı 

üzerinden yapılan hesaplama sigortalının son 12 ayda bildirilen prime esas kazançları ortalaması üzerinden 

yapılacaktır.  

 

Ayrıca iş göremezlik başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ise 

hastalık ve analık ödeneğine esas alınacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç 

alt sınırının iki katını geçemeyecek şeklinde bir sınır öngörülmüştür. 

 

Gerekçesi; Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama 

kazancına göre belirlenmektedir. Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha 

yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir. Düzenleme ile hastalık ve analık 

sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık 

dönemin on iki aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında 

üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmıştır. 
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4)Teklifin 13. Maddesi ile; 

Mevcut durumda sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilmekte 

iken öngörülen değişiklik ile bu uygulamaya son verilmektedir. Değişikliğin yasalaşması sonrasında sadece cari olarak 

faydalanılabilecek, unutulan/eksik faydalanılan teşviklerden geçmişe dönük artık faydalanılamayacaktır. 

Faydalanmadığınız/eksik faydalandığınızı düşündüğünüz teşviklerde son 6 ay için düzeltme yapabilmek için teklif 

kanunlaşmadan önce kontrolleri yapmanızı tavsiye ederiz. Destek için bize ulaşabilirsiniz. 

Gerekçesi; Geriye yönelik teşvik uygulamalarının süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanı sağlayan kurumun ya 

da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle maddeyle, 

geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır. 

 

 

Saygılarımızla. 


