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17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 

geçici 27 inci madde, 13 üncü maddesi ile ise 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 28 inci madde eklenmiştir. 

İlgili maddelerde belirtilen sigorta prim teşviklerinin uygulanmasına dair usul ve esaslara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020/49 ve 2020/50 sayılı genelgeler yayımlanmıştır.  

 

İlgili teşvikler 1 Aralık itibarı ile yürürlüğe girecek olup, 2020/50 sayılı genelge ile uygulama usul ve esasları 

açıklanan İlave İstihdam Teşvikine ilişkin bilgilendirmemiz aşağıda sunulmuştur.  

 

İSTİHDAMA DÖNÜŞ TEŞVİKİ (4447 Sayılı Kanun Geçici 27.Madde)  

 
Prim desteğinden yararlanmanın şartları:  

 

1. Sigortalı yönünden;  

 

 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki 

dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin İş Kanununun 25/2 bendine ve diğer kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi 

niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna 

bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,  

 

 İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 

1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) başvuruda bulunulması,  

 

 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) işe alınması,  

 

1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,  

 

*İşveren desteğinden yararlanılabilmesi için sigortalının, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

ve (c) bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden gerekse farklı bir işyerinden Kuruma verilen 2020/Ağustos 

ayına/dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı 

olmaması gerekmektedir. 

*2020/Ağustos ayında/döneminde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Ek 

5 ve Ek 6ncı maddesi kapsamında Kuruma bildirilmiş olması halinde bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilme 

imkanı bulunmaktadır.  

 

*2020/Ağustos ayında/döneminde sigortalının sıfır gün sıfır kazançlı bildirilmiş olması halinde, bu sigortalıdan dolayı 

destekten yararlanılamayacaktır.  

 

*2020/Ağustos ayında/döneminde 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerden 

dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır. 

 
Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya 

yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,  

 

Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,  

 

Fiilen çalıştırılması,  
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2. İşyeri yönünden;  

 

Özel sektör işverenine ait olması,  

 

*Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler 

ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar 

ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların 

bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara 

ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,  

 

*2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı 

Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden 

yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı ilgili destekten faydalanma imkanı 

bulunmamaktadır.  

 

*5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı 

çalıştıran işverenler bu destekten yararlanamayacaktır.  

 

Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona 

ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,  

 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

 

Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Sigortalı Sayısı Hesabı  

 

Destek süresince destek kapsamında 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet 

belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye 

bölünmesi suretiyle bulunacaktır.  

 

Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Sigortalı Sayısı Hesabı  

 

Destek süresince destek kapsamında 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet 

belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye 

bölünmesi suretiyle bulunacaktır. 

Bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.  

 

Örnek : (X) Ltd. Şti. şirketinde ;  

 

2020/12 döneminde 7 sigortalı,  

2021/01 döneminde 7 sigortalı 17256 kanun numarası seçilmek sureti ile düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar 

ve prim hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilerek destekten yararlanılması halinde (7/2=3,5) 4 sigortalı için destek sona 

ermesinden itibaren ortalama destek süresi kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir. 

Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Ortalama Destek Süresi Hesabı  

 

Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı/ Destekten Yararlanılan 

Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 

0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.  

 

*Ay içinde 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim 

hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar 

da hesaplamaya dahil edilecektir.  
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*17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinde (0) gün ve (0) kazançlı ya da (0) gün ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar hesaplamaya dahil 

edilmeyecektir.  

 

*17256 kanun türünden Kuruma bildirilen bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde 

tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer 

olanlar dikkate alınmayacaktır. 

3. Prim desteğinden yararlanılabilmesi için 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet 

belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.  

 

*Bu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim 

gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş 

Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife 

malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, 

yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile 

tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı 

tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50- 90-

91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet 

beyannameleri için 17256 kanun numarası seçilemeyecektir. 

4. 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin yürürlüğe girdiği 1/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanunun geçici 

10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir.  

 

*Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe 

başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilecek, ancak aynı işverene ait 

farklı bir işyerinde veya farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı 

destekten yararlanılamayacaktır.  

 

5. Destek kapsamında işe alınan sigortalıların 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve 

hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı 

( 30 günlük 30*44,15 =1.324,50 TL) sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacaktır. Bu tutar, İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanacaktır.  

 

*Yararlanılan prim desteği tutarları işverenin borçlarına mahsup edilecek, kalan tutarın bulunması halinde, bu tutarlar 

işverene iade edilmeyerek, yararlanılan prim desteği tutarları tamamlanana kadar, işverenin bahse konu borçlarına 

mahsubuna devam edilecektir.  

 

*İşverenlerin prim desteğinden yararlanmasını müteakip, işyeri dosyasının 5510 sayılı Kanun kapsam ından 

çıkartılarak iz işlemlerinin yapılmış olması ve tescil edilmiş başkaca işyeri dosyası ile mahsup yapılacak başkaca 

herhangi bir borcunun bulunmaması halinde de yararlanılan destek tutarları işverenlere iade edilmeyerek iptal 

edilecektir. 

*Asıl işverenin hak ettiği prim desteği asıl işverenin borcu olmaması durumunda alt işverenin Kurumumuza olan 

borcuna mahsup edilebilecektir.  

 

6. Prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Destek 

süresinin sona ermesinden itibaren gerek çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabında gerekse destekten yararlanılan 

ortalama süre hesabında, hem asıl işverenin hem de alt işverenlerin yalnızca kendi bildirdikleri destek kapsamındaki 

sigortalılar dikkate alınarak işlem yapılacaktır.  

 

7. 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan destekten yararlanan işverenler, bu 

destekten yararlanılan ayda 4447 sayılı Kanunun geçici 28. maddesinin birinci fıkrasında yer alan destekten 

yararlanamayacaktır. 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan bu teşvikten 

yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden 

yararlanılamayacaktır.  
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8. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov. tr adresinden giriş yapılmak suretiyle 

erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “17256- 

4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde - İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. 

 

9. Başvuruda bulunanlardan hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden 

işverenlerin bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalılar, işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı 

dönemler için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşviklerine ilişkin ortalama ve toplam sigortalı sayısı 

hesabında dikkate alınmaz, var olan hesaplamaları değiştirmez.  

 

Ayrıca, bu işverenlerin hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul etmesi halinde, 

1/12/2020 tarihinden önce hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırılan dönemlerdeki kayıt dışılık fiilleri 5510 sayılı Kanun ve 

diğer Kanunlar uyarınca sağlanan sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve daha 

önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmaz.  

 

Başvuruda bulunanlardan hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere; 

ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için idari para cezası uygulanmaz, işsizlik 

sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez.  

 

Prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak 

üzere talepte bulunulması halinde geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay 

içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.  

 

Saygılarımızla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


