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 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

Mecliste Kabul Edilmiştir.   
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2/3147 sayılı yasa teklifi ile İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi meclis genel kurulunda kabul edilerek 

Kanunlaşmıştır.  

 

Buna göre; 

 

SGK Alacaklarının Yapılandırılması 

2020 yılı Ağustos ve öncesi aylara ait; 

 

- Sigorta primleri, 

- Genel sağlık sigortası primleri, 

- İşsizlik sigortası primleri, 

- İdari para cezaları, 

- 31.12.2020’ den önce kesinleşen idari para cezaları, 

- İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, 

- Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 

- Bağ Kur (4/B) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası 

halinde doğacak alacaklar, 

SGK’ ya 31.12.2020 tarihine kadar başvurulması halinde yapılandırılabilecektir.  

 

İstihdama Dönüş Teşviki 

1/1/2019 – 17/4/2020 tarihleri arasında en son işten ayrıldıkları işverenlerine 

başvurmaları ve işverenlerince; 

- Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK’ ya ödenecek primlerden mahsup edilmek 

suretiyle günlük 44,15 ₺, 

- Ücretsiz izne ayrılmaları halinde sigortalılara 39,24 ₺, 

- Başvuruların kabul edilmediğini bildirenlere e devlet üzerinden yapılan kontrol 

sonrasında günlük 34,34 ₺ 

 

Destek sağlanacaktır.  

 

Artı İstihdam Teşviki 

1/1/2019 – 17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki 

çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların; 

- Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK’ya ödenecek primlerinden mahsup edilmek 

suretiyle günlük 44,15 ₺, 

- Ücretsiz izne ayılmaları halinde sigortalılara 39,24 ₺ 

Destek sağlanacaktır.  
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İlave İstihdam Teşviki 

- Bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam sağlayan özel sektör 

işverenlerine prim desteği devam edecektir.  

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Çalışanların Teşviki  

- Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi bulunanların istihdam edilmesine 

yönelik prim desteği devam edecektir.  

Hızlı İşe Dönüş Teşviki 

İşsizlik ödeneğinden yararlanırken; 

- 90 gün içerisinde işe giren ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışan kişiler için işsizlik 

ödeneğinden yararlanılan sürenin uzun vadeli sigorta kolları kapsamında 

değerlendirilmesi sağlanacaktır.  

 Mevcut konuların resmî gazetede yayımlanmasına ve SGK’ nın uygulama usul ve 

esaslarına yönelik genelgelerini çıkarmasına istinaden konulara ilişkin detay 

bilgilendirme yapılacaktır.  

      

Saygılarımızla. 

 


