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SİRKÜ NO: 2021-20 

 

KONU: 7316 sayılı Kanun ile getirilen teşvik hk. 

 

 

7316 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna geçici 30. madde eklenmiş ve belirli sektörlerde 

faaliyet gösteren işyerleri için 2021/04. ve 05. aylarda uygulanmak üzere yeni bir teşvik 

uygulaması yürürlüğe girmişti. Bu teşvike ilişkin 2021/14 sayılı genelge, SGK tarafından 

yayımlanmış olup; özet bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
 

7316 sayılı teşvikten yararlanmak için gerekli olan şartlar, kısaca şu şekildedir: 

a) İşyeri ve sigortalı ile ilgili şartlar  

1) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,  

2) İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 

85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 

96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi, 

 

NACE kodu Açıklaması 

56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 

61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri 

85.51.03 

Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, 

binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile 

profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve 

yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) 

93.11.01 

Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, 

yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bowling 

alanları, boks arenaları, vb. tesisler) 

93.12.07 Yüzme kulüplerinin faaliyetleri 

93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri 

93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri 

93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri 

93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi 

93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi 

96.02.01 

Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, 

manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu 

salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç) 

96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri 

96.04.02 

Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri 

(konaklama hizmetleri hariç) 
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96.04.03 

Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi 

faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri 

hariç) 

 

3) Sigortalının 2021/Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 4447 

sayılı Kanun kapsamında bildirilen, yani adına işsizlik sigortası primi ödenen sigortalı olması,  

4) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,  

5) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,  

6) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile 

bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,  

7) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen 

çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

 

b) Diğer hususlar  

1) Geçici 30. maddedeki teşvikten yararlanmak için 07316 kanun numarası ile muhtasar 

ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.  

2) 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim teşviği, kapsama giren 

işyerlerinde 2021/Nisan ve Mayıs ayları için uygulanacaktır.  

3) 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesi kapsamına giren işyerlerinde, 2021/Mart 

ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına 

ilişkin olmak kaydıyla, 5510 sayılı kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç 

alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanacaktır. 

4) Sigortalının teşvik kapsamında işe başladığı işyerinden teşvik süresi dolmadan işten 

ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar 

teşvikten yararlanılabilecek, ancak aynı işverene ait farklı bir işyerinde veya farklı bir işverene 

ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı teşvikten 

yararlanılamayacaktır.  

5) 4447 sayılı kanunun geçici 30. maddesinde yer alan teşvikte yararlanan işverenler, 

bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer 

alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 


