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TBMM’ ce 15/04/2021 tarihinde kabul edilip, 16/04/2021 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7316) Resmî 

Gazetede yayımlanarak (31462) yürürlüğe girmiştir. 

Kanun ile birlikte geriye yönelik teşvik işlemleri yayın tarihini takip eden ay itibarı ile sonlandırılmıştır. 

Bildiğiniz üzere 2020/12 dönem itibarı ile 7256 Sayılı Kanun ile SGK tarafından işverenlere ilave iki teşvik imkânı 

getirilmiştir.  

İlave istihdam teşviki olarak 27256 sayılı kanun türü seçilerek Kuruma bildirilecek sigortalılar ile ilgili aşağıda belirtilen 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.  

Bu teşvik işverenlere istihdam yükümlülüğü şartı getirdiğinden dolayı tarafımızca talep eden işverenlerimiz haricinde 

kullanılmamıştır. 

30/04/2021 tarihinde geriye yönelik 6 aylık faydalanılmayan prim teşviklerini yükleme imkanı sona ereceğinden, 

7256 ile ilgili olarak işverenlerimizden faydalanma talebi olan var ise tarafımıza bildirilmesi önem arz etmektedir.  

Aşağıda belirtilen şartların sağlanmayacağı öngörülüyor ise ilgili teşvike istinaden faydalanma işleminin 

gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Şöyle ki olası şartları yerine getirememe durumunda teşvik işlemleri yersiz 

konuma düşecek ve Kurum tarafından gecikme zammı ile geri tahsil edilecektir.  

1-) Destek süre ermesinden sonra çalıştırılacak ortalama sigortalı sayısı  

Destek süresince destek kapsamında 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet 

belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye 

bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde, bu sayı tam olarak 

hesaplanacaktır. 

Örnek : 2020/Aralık ayında A, B ve C sigortalılarından, 

2021/Ocak ayında A, B, C, D ve E sigortalılarından, Dolayı destekten yararlanıldığı varsayıldığında; destek süresinin 

sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı 3 (5/2=2,5=3) olacaktır. İşverenin bu beş sigortalıdan 

tercih edeceği üç sigortalıyı, destek süresinin bitiminden sonra ortalama destek süresi kadar fiilen çalıştırması 

gerekmektedir. 

2-) Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Ortalama Destek Süresi Hesabı 

Destekten yararlanılabilmesi için, destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısının, destek süresinin sona 

ermesinden itibaren, maddenin yürürlük tarihinden 4857 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde yer alan fesih 

yapılmayacak sürenin son gününü içine alan ay sayısını geçmeyecek süre içinde destekten yararlanılan ortalama süre 

kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir. 
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Örnek :  

Sigortalılar 2020/Aralık 2021/Ocak Toplam 

A 30 17 47 

B 30 17 47 

C 30 17 47 

D - 17 17 

E - 17 17 

Toplam  90 85        175 

  

Destekten yararlanılan ortalama süre 35 gün (175/5=35) olacaktır. Bu durumda işverenin destekten yararlandığı 5 

sigortalısından tercih edeceği üç sigortalısını, destek süresinin sona ermesinden itibaren, maddenin yürürlük 

tarihinden 4857 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son gününü içine alan ay 

sayısını geçmeyecek süre içinde 35 gün çalıştırması gerekmektedir. 

Destek süresinin sona ermesinden itibaren gerek çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabında gerekse destekten 

yararlanılan ortalama süre hesabında; 

• 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesinde (0) gün ve (0) kazançlı ya da (0) gün ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar hesaplamaya dahil 

edilmeyecektir. 

• Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde 27256 kanun türünden Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki 

aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 

sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir. 

• 27256 kanun türünden Kuruma bildirilen bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde 

tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar prim ve hizmet 

beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer 

olanlar dikkate alınmayacaktır. 

Ay içinde 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve 

hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar 

da hesaplamaya dahil edilecektir. 

Diğer taraftan, destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona 

ermesinden itibaren, destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılmaması halinde, işveren 4447 sayılı 

Kanun’un 28/1 fıkrasında yer alan prim desteğinden yersiz yararlanmış olacağından, yersiz yararlanılan destek 

tutarları 5510 sayılı Kanun’un 89/2 fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil 

edilecektir. 

Saygılarımızla.    

 


