
 

 
 
 

SİRKÜLER         İstanbul, 20.11.2019 

Sayı: 2019/158        Ref: 4/158 

 

 

Konu:  

1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ 

4/B SİGORTALILARI TARAFINDAN ESNAF AHİLİK SANDIĞI’NA (AHİLİK 

FONU) SİGORTA PRİMİ ÖDEMELERİ BAŞLAYACAKTIR  

 

08.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6824 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası 

Kanununda düzenlemeye gidilerek (4447 sayılı Kanuna eklenen Ek-6. madde), gereken görev 

ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, 

kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere, iş yerini kapatan ya da zor durumda 

kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına 

dair yasal düzenleme yapılmıştı. 

 

Söz konusu yasal düzenleme (eğer erteleme olmaz ise) 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe 

girecektir (Kanun 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecekken, 7061 sayılı Kanunun 122. 

maddesi ile 6824 sayılı Kanunun yürürlük maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden 

uygulama yürürlük tarihi 01.01.2020 olmuştu). Bu defa erteleme olmayacağı görüşündeyiz, 

zira 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda İşsizlik Sigortası Fonu’nun gelirlerine, Esnaf 

Ahilik Sandığı için toplanacak primlerin de dahil edildiği görülmektedir. 

 

5510 sayılı Kanunun 50. maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar, 10.07.1953 tarihli ve 

6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle 

muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi 

adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik 

Sandığı sigortalısı sayılacaktır.  

 

Bir diğer ifadeyle, 4/b sigortalısı olarak kabul edilen; şirket ortakları, bakkal, manav, 

mobilyacı gibi esnaf ve ticaret erbabı, kendi adına bağımsız çalışan doktor, mali müşavir, 

avukat gibi serbest meslek erbabı esnaf ahilik sandığı sigortalısı olarak örnek gösterilebilir.  

 

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunlu olacaktır. Bu düzenleme kapsamına giren ve hâlen 

faaliyette olanlar düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihte (01.01.2020), faaliyetine daha sonra 

başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacaklardır. 

 

Esnaf Ahilik Sandığı primi, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80. ve 82. maddelerinde 

belirtilen prime esas günlük kazançlarından % 2 sigortalı ve % 1 devlet payı şeklinde 

hesaplanacaktır. Prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden 

hesaplanacak tutardan fazla olamayacaktır.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade edilmeyecektir.  

 

Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul 

edilecektir. 

 

İşsizlik sigortası fonunda olduğu gibi Ahilik Sandığı’ndan da belirli şartları yerine getirenlere 

ödeme yapılacaktır. Buna göre, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığın sona 

ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son 3 yıl içinde; 

 

 600 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödemiş olanlara 180 gün, 

 900 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödemiş olanlara 240 gün, 

 1080 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödemiş olanlara 300 gün, 

 

süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir.  

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge,, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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