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Vergi Bülteni 2017 – 31 
 

 

KONU: 6824 Sayılı Kanun ile Esnaf Ahilik Sandığı Kurulması Hakkında. 

8/3/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete ile 6824 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” yayımlanmıştır. Bültenimizde 6824 Sayılı Kanun ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına 

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa “Esnaf Ahilik Sandığı” başlığı ile Ek 6. Madde eklenmiştir. 

5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları Hakkında 

Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç 

olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı 

kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılır. 

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Bu madde kapsamına giren ve hâlen faaliyette olanlar bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten 

itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar. 

Esnaf Ahilik Sandığı sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak 

üzere, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları ve Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi öder. Esnaf Ahilik 

Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas 

günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınır. Ancak alınacak günlük prim 

tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki kat üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaz. 

Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen 

Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmez. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca 

ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir. 

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurumca 

aşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve hizmetler sağlanır: 

a) Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği 

b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri 

c) Yeni bir iş bulma 

d) Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar 

Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate 

alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40'ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik 
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Sandığı ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre belirlenen aylık asgari 

ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez. 

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli 

çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; 

a) 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 

b) 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün, 

c) 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün, 

süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilir, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği başvuruları izleyen ayın 

sonuna kadar sonuçlandırılır. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak 

sigortalının kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

yetkilidir. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 

tutulmaz. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve 

temlik edilemez. Sigortalı, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan 

tekrar faaliyetine başlar ve Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanmak için bu maddenin 

öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden faaliyetine son verirse, daha önce hak ettiği Esnaf 

Ahilik Sandığı ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu 

maddenin öngördüğü şartlan yerine getirmek suretiyle yeniden faaliyetin son bulması hâlinde ise 

sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği ödenir. 

6824 Sayılı Kanun kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı kurulması ile birlikte 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun: 

 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “işsizlik ödeneği” ibaresinden sonra 

gelmek üzere, “Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği”, 

   61 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “işsizlik veya” ibaresi “işsizlik, 

Esnaf Ahilik Sandığı veya” şeklinde ve “işsizlik ödeneğinin” ibaresi “işsizlik veya Esnaf 

Ahilik Sandığı ödeneğinin” 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

Söz konusu değişiklikler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
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