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SİRKÜ NO: 2020-20 

 

KONU: 7256 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN SGK TEŞVİKLERİ 

 

7256 sayılı Kanunla getirilen teşviklere ilişkin hazırlamış olduğumuz sirküler aşağıda 

sunulmuştur. 

 

İyi çalışmalar dileriz. 

 

Saygılarımızla... 

 

02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 

kararları ile 6111, 7103 ve 7252 sayılı teşviklerin süreleri uzatılmıştır.  

1) 6111 sayılı (4447 sayılı Kanun, geçici 10. madde) teşviğin uzatılması  

6111 sayılı teşviğin süresi, 31.12.2020 tarihinde sonra erecekti. 7256 sayılı Kanun ile bu 

teşviğin süresinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki 

verilmişti. Cumhurbaşkanı, bu yetkisini kullanarak 6111 teşviğinin süresini 31.12.2022 

tarihine kadar uzatmıştır. Buna göre 31.12.2022 tarihine kadar işe giren sigortalılar, kanunda 

belirtilen diğer şartları da sağlamak kaydıyla, teşvik süresinin bitimine kadar, 6111 sayılı 

teşvikten yararlanabilecektir.  

2) 7103 sayılı (4447 sayılı Kanun, geçici 19. madde) teşviğin uzatılması  

7103 sayılı teşviğin süresi, 31.12.2020 tarihinde sonra erecekti. 7256 sayılı Kanun ile bu 

teşviğin süresinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki 

verilmişti. Cumhurbaşkanı, bu yetkisini kullanarak 7103 teşviğinin süresini 31.12.2022 

tarihine kadar uzatmıştır. Buna göre 31.12.2022 tarihine kadar işe giren sigortalılar, kanunda 

belirtilen diğer şartları sağlamak ve 31.12.2022 tarihini aşmamak kaydıyla, 17103 ve 27103 

sayılı teşvikten yararlanabilecektir.  

7103 sayılı teşvikten yararlanan sigortalılar için 4447 sayılı kanunun geçici 21. maddesi 

gereğince gelir vergisi ve damga vergisi terkini uygulanmakta idi. Aynı kararda, gelir vergisi 

ve damga vergisi terkini uygulaması da 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 

3) 7252 sayılı (4447 sayılı Kanun, geçici 26. madde) teşviğin uzatılması  

7252 sayılı Kanun ile kısa çalışma ödeneği ve/veya nakdi ücret desteği sonrası normal 

çalışmaya dönen işyerleri için teşvik uygulaması getirilmiş; kapsama giren sigortalılardan 

dolayı 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği 

tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle yararlanılacaktı.  
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Cumhurbaşkanına, üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya 

kadar uzatmaya ve 31.12.2020 tarihini 30.06.2021 tarihine kadar uzatmaya yetki verilmişti.  

Cumhurbaşkanı, bu yetkisini kullanmış ve üç aylık süreyi altı aya, 31.12.2020 tarihini 

30.06.2021 tarihine uzatmıştır.  

Buna göre kısa çalışma ödeneği ve/veya nakdi ücret desteği sonrası normal çalışmaya dönen 

işyerleri, kapsama giren sigortalılardan dolayı 30.06.2021 tarihini geçmemek üzere kısa 

çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle 

7252 sayılı normalleşme teşvikinden yararlanabilecektir. 

 

 

 


