
 

 

 

 

 

 
 

 

 

7252 sayılı Kanun, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği 

başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, normal haftalık çalışma sürelerine 

dönen sigortalıların işverenlerine sağlanacak prim destek tutarlarının hesaplanması için 

kanundan faydalanan personellerin bildirimi ile ilgili işlemlerin program üzerinden 

düzenlenmesini sağlayan uygulama kılavuzu. 

 

Yapılacak işlemler : 

Öncelikle kanun kapsamında destek 

teşviğinden faydalanacak olan 

personelin SGK işveren Sisteminde, 

‘Teşvikten Yararlanılacak Sigortalı 

Tanımlama’ menüsünden kayıt 

işleminin yapılması gerekmektedir.  

Bunun için, 

Bordro Ana Menüde, 

-(A)  Personel Dosyası Menüsü,  

-(A) Personel Bilgisi İşlemleri 

menüsüne girilir. 

Personel liste ekranında, 07252 

teşvik kapsamında tanımlanan 

personelin üzerinde iken ‘[Z]’  tuşu 

ile işveren sistemine bağlantı 

sağlanır.  
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İşveren Menüsünden Teşvikler 

ve Tanımlar bölümünden 

‘Teşvikten Yararlanacak Sigortalı 

Tanımlama’ menüsüne girilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daha önceden KÇÖ den 

yararlanmış olan Sigortalıya ait TC 

kimlik Numarasını yazarak ‘Teşvik 

Tanımlama’  sayfasından 

Sorgulama işlemi yapılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorgulama işlemi sonucunda 7252 

/4447/GEÇİCİ 26.MADDE (KÇÖ-

NÜD YARARLANANLAR) maddesi 

seçilerek ‘Teşvik Kaydet’ butonuna 

basılarak işlem tamamlanır. 

Teşvikten yararlanacak olan her 

bir personel için onay işlemi ayrı 

ayrı alınır. 

 

 

 

 

 

 

SGK İşveren sisteminde Tanımlamalar tamamlandıktan sonra Datasoft Personel Bordrosu 

Programında yapılması gereken düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 

Destek Kapsamında Asgari Ücret Tutarı üzerinden teşvik hesaplanacağı için Öncelikle Sigorta 

Kesintilerinin belirleneceği bir Sigorta Grubu tanımlamamız gerekmektedir.  

 



Sigorta Grubu tanımlaması için, 

 

Bordro Ana Menü,  

(K)  Kanuni Parametreler 

Menüsü -> Sigorta  Taban ve 

Oranları Menüsüne girilir. 

(B) Sigorta Taban ve Oranları 

menüsünde, daha önce 

kullanmadığımız bir grubun 

adını değiştirerek görseldeki gibi 

gerekli tanımlamaları yapınız. 

 

 

 

 

 

07252 Teşvik Kanunu sigorta 

grubu tanımlamasından sonra, 

destekten yararlanacak 

personeller için, 

Bordro Ana Menü, 

(A)  Personel Dosyası 

Menüsü-> Personel Bilgisi 

İşlemleri menüsünde ilgili 

personel sicil kartlarına 

girerek 1. Sayfada yer 

alan ’Sigorta Grubu’ 

satırında tanımlamış 

olduğumuz ‘07252 Kanun’ 

grubu  seçilir.  

 

 

 

 

Sigorta grubu seçiminden sonra 

personel bilgileri 2. Sayfada yer 



alan ‘Teşvik kanun No’ satırında 7252 (Normalleşme Desteği) Kanun Numarası [F1 ] seçim 

penceresi ekranından seçilir ve personel bilgileri  F2] ile kayıt edilir. 

 

 

 

 

Kayıt işleminin ardından, Aylık Tahakkuk işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tahakkuk 

bilgilerinin düzenlenmesi sonrasında Personellere ait SGK Bildirimleri için MUHSGK 

beyannamemizi düzenleyebiliriz. 

 

Kanun kapsamında bildirilen sigortalılara ait teşvik hesaplamaları yararlanılan gün ve 

asgari ücret Tutarına göre SGK tarafından otomatik olarak hesaplanarak Tahakkuk 

belgesine yazılmaktadır.  

 NOT: 07252 Normalleşme Desteğinden faydalanacak Sigortalılar için Yararlanma 

şartları ve ortalama gün sayıları SGK tarafından belirlenmekte olup, Teşvikten 

Yararlanma Gün sayısının Çalışılan günden az olması durumunda bildirim 30 gün 

üzerinden yapılacaktır. Teşvikten yararlanan Sigortalı için sadece 07252 kanun no ile 

bildirim düzenlenecek olup herhangi bir başka kanun no ile bildirimi yapılmayacaktır.  


