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30.04.2021 tarihi itibariyle SGK tarafından 4447 sayılı Kanunun Geçici 30. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği 

konulu 2021/14 sayılı genelge yayımlanmıştır. 

 

22.4.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. 

maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 30. madde eklenmiş olup, anılan maddede; 

 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda 

faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 

93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 

yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen 

sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen 

prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin 

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanır. 

 

… 

… 

 

 Hükmü yer almaktadır. 

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteği 1.4.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere 22.4.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır. 

1. Usul Ve Esaslar 

 

Teşvikten yararlanabilmek için; 

 

- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması, 

- İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 

93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 

96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi, 

- 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun 

kapsamında bildirilen sigortalıların olması 

- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi, 

- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi 

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara 

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması 

- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı 

yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 

 

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.  
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2. Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar 

 

- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması 

 

o İhale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait 

işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek olup, bahse konu prim desteği 

5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara 

ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır. 

 

o 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, 

 

o 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım 

işleri, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında istisna olan alım işleri ile uluslararası 

anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan 

sigortalılardan dolayı, 

 

Bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

 

- İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 

85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 

96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi 

 

o 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden NACE Rev.2 

Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre "56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri" 

sınıflamasında faaliyet gösteren özel sektör işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 

93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 

veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösteren özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan 

sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 

 

o Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden, anılan 

maddenin yürürlüğe girdiği 1.4.2021 tarihi itibarıyla Kurum kayıtlarında 56 NACE 

kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 

93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösteren özel 

sektör işyerleri yararlanabilecektir. 

 

- 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı 

Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların olması 

 

o 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanabilmek 

için NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 NACE kodunda, 61.90.05, 

85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 

96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösteren özel sektör işyerinin 

2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı 

Kanun kapsamında bildirilen sigortalılarının bulunması gerekmektedir. 
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o 4447 sayılı Kanunun 47. maddesinin (d) bendinde; 

 

"Sigortalı: Bu Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı olarak 

çalışan ve çalıştığı süre içerisinde işsizlik sigortası primi ödeyen kimseyi, (....) ifade eder." 

hükmü yer almaktadır. 

 

Kapsama giren işyerlerinde 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde işsizlik sigortası primi tahakkuk eden; 

1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirim yapılmış 

sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. 

 

2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 1, 4, 5, 6, 29, 

32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden (0) gün ve (0) kazançlı veya (0) gün 

ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılardan dolayı da bu destekten yararlanılabilecektir. 

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar bu destekten yararlanamayacaktır.   

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılması 

sırasında, 2021/Mart ayına/dönemine ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, 

gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere 

istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere 

istinaden 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden düzenlenen 

asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar, e-

SGK sisteminden yapılan tanımlamada belirlenen destekten yararlanabilecek sigortalıları 

değiştirmeyecektir. 

 

- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi 

 

o 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi 

için 2021/Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle 

düzenlenmiş olan 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerine ilişkin 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içerisinde verilmiş olması 

gerekmektedir. 

 

o 2 - 7 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 28 - 30 - 31 - 33 - 34 - 36 -37- 41 - 42 - 43 

- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 -50 - 51 - 56 - 57 - 90 - 91 - 92 nolu belge türü seçilmek suretiyle 

düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için 07316 kanun numarası 

seçilemeyecektir. 

 

- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi 

 

o 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde verilmiş olan muhtasar ve 

prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası 

priminin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup, destek sonrası 

işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası priminin tamamının 

yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. 
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o İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi halinde prim desteğinden yararlanılamayacağından gerek işveren tarafından 

ödenmesi gereken gerekse İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmak üzere tahakkuk 

eden tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 

 

o Diğer taraftan, 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle tahakkuk etmiş sigorta primleri 

yasal süresi içinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya 

eksik ödenmesi halinde ise, ilgili ay için sadece sigorta primi desteğinden yararlanılacak, 

işsizlik sigortası primi desteğinden yararlanılmayacaktır. Ancak, ödenmemiş veya eksik 

ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 

ödenmediği sürece takip eden aylarda bu maddeyle sağlanan söz konusu destekten 

yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

 

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara 

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması 

 

o 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi 

için, destek kapsamına giren işyerinin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, 

işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. 

 

o Dolayısıyla, aynı veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinde 

işlem gören birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, söz konusu destekten, yasal ödeme 

süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı 

yararlanılabilecek, ancak borcu olan işyerlerince bu borçlar ödenmediği sürece destekten 

yararlanılamayacaktır. 

 

o Öte yandan, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para 

cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, 

söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı 

Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma 

veya taksitlendirmelerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme 

kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla söz konusu destekten 

yararlanabileceklerdir. 

 

- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen 

çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması 

 

o 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve 

denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen 

sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde bu destekten 

yararlanılamayacağı hükme bağlanmıştır. 
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o Buna göre, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan 

tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince 

yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner 

sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan 

bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, 1.4.2021 ila 31.5.2021 tarihleri 

arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen 

çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin bu destekten yararlanması mümkün 

bulunmamaktadır. 

 

o Diğer taraftan, yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, 

kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya 

mahkeme ilamına istinaden; 

 

o Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları fiilen 

çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı 

bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren, 

 

o Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları 

fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde ise yalnızca asıl işveren, 

Destekten yararlanamayacaktır. 

3. Destekten Yararlanma Süresi 

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteği kapsama giren işyerlerinde 

2021/Nisan ve Mayıs ayı/dönemi için uygulanacaktır. 

Bununla birlikte, 56 NACE kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 

93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet 

göstermekle birlikte, 1.4.2021 ila 31.5.2021 tarihleri arasında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha 

önce tescil edildiği halde 4447 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 

2021/Mart ayında Kuruma muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerince bu destekten 

yararlanılamayacaktır. 

Destekten yararlanılan sigortalının, destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe 

başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmakla 

birlikte, sigortalının destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut 

farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, sonradan işe girdiği işyeri 

işverenlerince bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır. 

4. İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Destek Tutarının Hesaplanması 

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesi kapsamına giren işyerlerinde, 2021/Mart ayında 4447 sayılı 

Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına/dönemlerine ilişkin olmak 

kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 

hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 

- (A) Esnaf Lokantasında, 2021/Mart ayında 4 sigortalının tüm sigorta kollarından Kuruma 

bildirildiği ve bu sigortalıların 2021/Nisan ayında 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle 

Kuruma yasal süresi içinde bildirildiği ve her sigortalı için 3.577,50 TL ücret ödendiği 

varsayıldığında; 
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Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı; 

3.577,50 x 4 = 14.310,00 TL 

14.310,00 x 0,375 = 5.366,25 TL 

Destek tutarı: 14.310,00 x 0,375 = 5.366,25 TL 

olacağından, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası 

primi borcu kalmamaktadır. 

- (B) Börekçisinde, 2021/Mart ayında 1 sigortalının tüm sigorta kollarından Kuruma bildirildiği ve 

bu sigortalının 2021/Nisan ayında 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma yasal süresi 

içinde bildirildiği ve bu sigortalı için 3.800,00 TL ücret ödendiği varsayıldığında; 

Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı; 

3.800,00 x 0,375 = 1.425,00 TL 

Destek tutarı: 3.577,50 x 0,375 =1.341,56 TL 

olacağından, destek sonrası işverenin 83,44 TL'yi (1.425,00-1341,56) yasal süresi içinde Kuruma 

ödemesi gerekmektedir. 

5. Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler 

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan 

sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. 

Söz konusu destekten yararlanılabilmesi için, asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu 

sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt 

işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş 

sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borçlarının bulunmaması ve 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan diğer 

şartların sağlanmış olması gerekmektedir. 

Asıl işverenin 56, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 

93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 NACE kodunda faaliyet göstermesine 

rağmen alt işverenin farklı bir NACE kodunda ya da alt işverenin 56, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 

93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 

96.04.03 NACE kodunda faaliyet göstermesine rağmen ana işverenin farklı bir NACE kodunda 

faaliyet göstermesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan destek diğer şartlar 

sağlanmak kaydıyla sadece 56, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 

93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 NACE kodunda faaliyet gösteren asıl 

işveren veya alt işverenler için uygulanacaktır. 

Diğer taraftan, 2021/Mart ayı bildirim şartı yönünden ana işveren ve alt işveren ayrı ayrı 

değerlendirilecektir. 

6. 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 30. Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanan 

İşverenlerin Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar 

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan destekten yararlanan işverenler, bu destekten 

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

ve indirimlerinden yararlanamayacaktır. 

Destekten yararlanma süresi içinde 4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan destekten 

yararlanılmayan ayda, 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve 

indirimlerinden yararlanılabilecektir. 
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7. Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli 

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesi kapsamında prim desteğinden yararlanılabilmesi için, 

işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş 

yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) 

/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "07316- 4447 Sayılı Kanun 

Geçici 30.Madde - Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik" menüsü vasıtasıyla 

yapılacaktır. 

Söz konusu ekranlar vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında, 

Sigortalının; 

- 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun 

kapsamında bildirilen sigortalı olup olmadığı, 

- İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 

93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 

96.04.03 kodunda faaliyet gösterip göstermediği, 

Sistem tarafından kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması 

sağlanacaktır. 

İşverenlerce İşveren Sistemi üzerinden yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren 

sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, 

sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal 

güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek 

bulunmamaktadır. 

Destek kapsamına giren sigortalının Kurumumuz sistemine tanımlanmasından sonra, 2021/Mart 

ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında 

bildirilen sigortalı olup olmadığı hususunda meydana gelecek geriye yönelik değişiklikler dikkate 

alınmayacaktır. 

8. Diğer Hususlar 

5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin 7316 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası uyarınca 4447 

sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu 

destekten yararlanmayan işverenlerin sonradan geriye yönelik olarak bu destekten yararlanmaları 

mümkün bulunmamaktadır. 

5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin 7316 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası uyarınca 4447 

sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlandıktan sonra, yararlanılan bu 

desteğin başka bir prim teşvik, destek ve indirimle değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, 

farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden 

yararlanılan sigortalılardan dolayı, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması 

mümkün bulunmaktadır. 

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesi kapsamında yer alan destekten yararlanılıp 

yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında tespit edildiğinden, 4447 sayılı Kanunun geçici 30. 

maddesi kapsamında yer alan destekten yararlanırken aynı işverene ait başka bir işyerinde "16-

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli" koduyla çalışmaya başlayan 

bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmalarından dolayı söz konusu destekten yararlanması 

mümkün bulunmamaktadır. 
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4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden yersiz yararlandığı anlaşılan 

işverenlerden, yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 

4447 sayılı Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya 

maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

2021/Mart ayına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için 4447 sayılı Kanunun 30. maddesinde yer alan prim desteği 

uygulanmaz. 

Bu Genelge hükümleri 1.4.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

 

 Saygılarımızla.       


