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Tarih & Sayı: 16/07/2021_170 
 

Yasal Mevzuat   : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 06.07.2021 Tarihli Sosyal Güvenlik 
Kurumu Genel Yazısı  
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Prim Teşviklerinde İstihdam Zorunluluğuna İlişkin 06.07.2021 Tarihli Sosyal 
Güvenlik Kurumu Genel Yazısı İle Öngörülen Düzenlemeler 
 
06.07.2021 tarihli E-41481264-207.02-27469224 sıra numaralı Sosyal Güvenlik Genel Yazısı ile prim teşviklerinde 
istihdam zorunluluğunu etkileyen işten çıkış kodlarına ilişkin olarak öngörülen düzenlemelere dair açıklamalara 
yer verilmiştir. İlgili genel yazı uyarınca;  
 
4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların iş 
sözleşmelerinin; 
 

 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi, 
 04- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi, 
 05- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, 
 15- Toplu işçi çıkarma, 
 17- İşyerinin kapanması, 
 19- Mevsim bitimi, 
 20- Kampanya bitimi, 
 22- Diğer nedenler, 
 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih, 
 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 

 
İşten çıkış kodlarından biriyle feshedilmesi ve işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması 
halinde; bu işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve 
anılan Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim desteklerinin 5510 
sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri 
alınması; 
 
Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan 
Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yer alan prim desteklerinden yararlanılan 
sigortalıların tamamının iş sözleşmelerinin yukarıda belirtilen işten çıkış kodları dışında bir kod ile sona ermesi 
halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun 
geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlanılan prim destekleri işverenden geri alınmaması 
 
yönünde açıklama ve düzenlemelere yer verilmiştir. 
 
Söz konusu genel yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
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*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


