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Vergi Bülteni 2017 – 28 

 

 

KONU: 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 17 

Maddede Yer Alan İşveren Desteğine İlişkin 2017-10 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlanması 

Hakkında. 

9/2/2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 

Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş olup 2017/17 Sayılı Bültenimiz ile tarafınıza 

duyurulmuştur. Değişiklikle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 1/3/2017 tarih ve 

2017- 10 sayılı Genelge 1/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. Bültenimizde söz konusu Genelge özet halinde tarafınıza sunulmaktadır. 

İşveren Desteğinden Yararlanabilmenin Şartları: 

Sigortalı yönünden; 

a) 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,  

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,  

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, 

İşveren yönünden; 

d) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 

kapsamındaki işverene ait olması,  

e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 

belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,  

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,  

g) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,  

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

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,  

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı 

yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,  

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 
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Destekten Yararlanma Süresi: 

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı maddede 

aranılan diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla bu destekten 2017/Şubat ila 2017/Aralık 

ayları/dönemleri arasında yararlanılması mümkün bulunmaktadır.  

Bununla birlikte, bu destek uygulamasının 31/12/2017 tarihinde sona ereceği dikkate alındığında, 

ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalıları çalıştıran 

özel sektör işverenleri açısından 2017/Aralık (15/12-14/1) döneminde bu destekten 17 günlük 

yararlanılacaktır.  

2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri açısından, destek kapsamına giren sigortalılardan 

dolayı Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği 

tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılacak olup, destekten yararlanma 

süresi her halükarda 2017/Aralık ayında sona erecektir.  

İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Destek Tutarının Hesaplanması:  

2017/Şubat ila 2017/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun 

geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalıların destekten yararlanılacak ay/dönemdeki prim 

ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanacaktır.  

Örnek: (M) Anonim Şirketinde 3/4/2017 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci 

maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;  

Prim ödeme gün sayısının: 28  

Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında,  

bahse konu sigortalı için;  

3.000,00 * % 34,5 = 1.035,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı,  

3.000,00 * % 3 = 90,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi 

tutarı,  

28 * 22,22 = 622,16 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.  

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı; (1.035,00 + 90,00)- 

622,16 = 502,84 TL olacaktır.  

Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler: 

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden alt işverenlerce 

çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Ancak, kapsama giren 

sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,  
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- 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,  

- Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının 

2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına/2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave 

olması,  

gerekmektedir.  

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl 

işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiğinden, alt işverenlerin bu destekten 

yararlanmasında asıl işverenin işyeri tescil tarihine göre bu genelgenin (e) bölümündeki 

açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.  

Söz konusu işveren desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve maddede öngörülen niteliklere sahip 

sigortalılardan; hangi alt işverence, kaç sigortalıdan dolayı yararlanılacağı hususu asıl işveren 

tarafından belirlenecektir.  

Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci 

Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar: 

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında bu maddeyle düzenlenen 

destek unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta 

primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.  

Buna göre gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan sigorta 

primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvik, destek ve 

indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 4447 sayılı 

Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanmaları mümkün 

bulunmamaktadır.  

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler: 

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işveren 

desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması 

gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak 

başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “4447/ Geçici 17. Madde 

İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır. İşlemlerin 

elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, 
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bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine 

herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.  

Ancak, kapsama giren sigortalıların 2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına veya 

2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve 

hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve 

hizmet belgelerinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin 

verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle 

tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıların, 2016/Aralık ayında bildirilen toplam 

sigortalı sayısına veya 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı 

hususunun işverenlerce takip edilmesi gerekmekte olup, anılan maddede öngörülen destekten bu 

sebeple yersiz yararlanan işverenlerin listesi Kurum sistemlerinden alınarak, daha önce İşsizlik 

Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile 

birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.  

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında On Gün ve Üzerinde Sigortalı 

Çalıştıran İşverenler: 

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

üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen 

destekten yararlanılabilmesine ilişkin işlemler, özel sektör işverenleri ve bu işverenlere ait 

işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır. 

Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi: 

* Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya 

yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan 

şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi 

gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan 

işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan tutarlar gecikme cezası ve gecikme 

zammıyla birlikte geri alınır.  

* 9/2/2017 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmüne uygun nitelikte 

devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul 

edilmeyecektir. 

 

Saygılarımla, 

Serdar GÜMÜŞAY 

Yeminli Mali Müşavir 


