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SİRKÜ NO: 2021-17 

 

KONU: 7316 sayılı Kanunla iş ve sosyal güvenlik alanında yapılan değişiklikler 

hk. 

 

 

7316 sayılı Kanun, 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Kanunla iş ve sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemeler, özetle 

aşağıda belirtilmiştir:  

 

1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24. maddesine birinci fıkrası, geçici 

27. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28. maddenin ikinci fıkrası kapsamında 

ödenmekte olan nakdi ücret desteği, 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası 

olarak uygulanacaktır ve bu kapsamda 30.04.2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga 

vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamayacaktır. (7316 sayılı Kanun, madde 6)  

 

2) NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre aşağıda belirtilen ana faaliyet 

ve alt faaliyet kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında iş sözleşmesi 

bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından 

ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın 4447 sayılı Kanunun geçici 24. 

maddesinin birinci fıkrasındaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları 

için nakdi ücret desteği verilecektir. (7316 sayılı Kanun, madde 6) 

 

 

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 
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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) 

96.04.03 

Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin 

işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve 

diyetisyenlerin faaliyetleri hariç) 

 

 

 

3) 4447 sayılı Kanuna geçici 30. madde eklenmiştir. Buna göre: 

 

01.04.2021 tarihi itibariyle NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 

kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 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 kodlarında 

faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs 

aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt 

sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin 

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

 

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 

verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol 

ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen 

sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari 

para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında 

bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. (7316 sayılı Kanun, madde 7) 

 

4) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17. maddesi 

değiştirilmiş ve hastalık ve analık hallerinde, iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasına esas 

süre 3 aydan 12 aya çıkarılmış ve son bir yılda 180 günden az prim ödeyenlerin ödenek tutarına 

üst sınır getirilmiştir. Değiştirilen fıkra şu şekildedir: 

 

 “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya 

bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek 

hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık 

ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye 

göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün 

sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son 

bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık 

halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime 

esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.” (7316 sayılı Kanun, madde 9) 
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5) 5510 sayılı Kanunun ek 17. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, 30.04.2021 tarihinden geriye dönük istihdam 

teşviklerinden yararlanmanın önü tamamen kapatılmış olduğundan; istihdam teşviklerden cari 

dönemde eksiksiz yararlanmak, daha da önemli hale gelmiştir.  

 

“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 

yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek 

ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka 

bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.” (7316 sayılı Kanun, madde 10) 

 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


