
İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ 

ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF 

VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR 

KURUMU KANUNU VE 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 

Kanun Numarası : 4747 

Kabul Tarihi : 20.3.2002 

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 1/4/2002 Sayı : 24713 (Mükerrer) 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 7 Sayfa : 8279 

 

Madde 1- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı Maddesinde 

ifade edilen ve 30.4.2001 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan işyerlerinde, 1.6.2001 tarihinden 

önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş oldukları Ocak-Nisan 2001 dönemine ait dört aylık 

sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak, bu Kanunun yayımı 

tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar işe aldıkları işçiler için, işe başlatılan aydan itibaren 

oniki ay süreyle tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren 

hisselerinin;  

a) Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için %50'si, 

b) (a) bendi dışında kalan işçiler için % 37'si, 

Bir yıl süreyle ertelemeye tâbi tutulur. 

Ertelenen sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren hisseleri tutarına, 

erteleme süresi içinde gecikme zammı uygulanmaz ve borcun ertelendiği süre zaman aşımının 

hesabında dikkate alınmaz. 

Erteleme süresi sonunda ertelenen prim borcu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

80 inci Maddesi hükümlerine göre tahsil edilir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ertelemeye ilişkin uygulama usullerini 

belirlemeye yetkilidir. 

 

Madde 2 - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

156 ncı Maddesinde ifade edilen ve 30.4.2001 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan işyerlerinde, 

1.6.2001 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş oldukları Ocak-Nisan 2001 

dönemine ait son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak, bu 

Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar işe aldıkları işçilerin ücretlerinden, işe 

başlanılan aydan itibaren oniki ay süreyle kesilen ve süresinde beyan edilerek tahakkuk ettirilen 

gelir vergisinin;  

a) Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için % 50'si, 

b) (a) bendi dışında kalan işçiler için % 37'si, 

Beyanname verme süresini izleyen yılın aynı döneminde ödenir. 



Maliye Bakanlığı uygulamayla ilgili ek bildirim almaya ve uygulama usullerini 

belirlemeye yetkilidir. 

 

Madde 3 – (17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 4 – (2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 5- (4.7.2001 tarihli ve 631 sayılı KHK ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Geçici Madde 1 – 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 

Hakkında Kanun kapsamındaki kooperatif ve birliklerin, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 24 üncü Maddesine göre 16.6.2000 tarihine kadar tahakkuk 

ettirilen sosyal yardım zammı ve buna ilişkin gecikme zammı ve faizleri terkin edilir. 

 

Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


