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4447 SAYILI KANUNA EKLENEN 
GEÇİCİ 27. MADDE İLE İSTİHDAMA DÖNÜŞ DESTEĞİ KAPSAMINDA

 FESİH YAPILAMAYACAK SÜREYİ GEÇMEMEK ÜZERE İŞVERENE 
VERİLECEK PRİM DESTEĞİ VE İŞÇİYE SAĞLANACAK DESTEKLER

Tekrar işe giren işçilerin çalıştırılması halinde; 
Günlük 44,15 TL nin çalıştığı gün sayısı ile çarpımı sonucu           
çıkan tutar, işverenin SGK prim borçlarından mahsup edilir. 

Tekrar işe girmesi ve daha sonra işvren tarafından ücretsiz          
izine gönderilmesi halinde;
Bu işçilere günlük 39,24 TL Nakdi Ücret Desteği sağlanır.

İşveren tarafından başvurusunun kabul edilmediği bildirilen 
işçiler; İŞKUR’a başvurmaları halinde günlük 34,34 TL
geçici iş gücü desteği verilir.
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İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDE

YENİ DÜZENLEMELER

İş veya hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da sigortasız çalışmakta 
oldukları en son işverenine 1.12.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında 

(bu tarihler dahil) yazılı veya sözlü olarak başvuruda bulunarak
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İşveren prim desteğinden, nakdi ücret desteğinden ve geçici 
işgücü desteğinden faydalanılabilmesi için söz konusu 
işçilerin 01.01.2019-17.04.2020 tarihleri arasında SGK’ ya 
bildirilerek çalışmış olma şartı yoktur. 

İstihdama dönüş desteğinden faydalanacak işçilerin iş 
sözleşmesinin İş kanunun 25/1-II inci fıkrası gereği ahlak 
ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler 
dışında sona ermesi gerekir.

Destekten faydalanacak işçilerin 2020 Ağustos ayından 
itibaren SGK’ ya bildirilen MPHB ‘de kayıtlı olmaması gerekir.

SGK’ dan emeklilik veya yaşlılık aylığı alan işçiler ve yabancı 
işçiler bu desteklerden faydalanamaz. 
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YUKARIDA SAYILAN DESTEKLERDEN FAYDALANACAK İŞÇİ VE 
İŞVERENLERİN AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI SAĞLAMASI GEREKİR.

YAYIN TARİHİ: 10 Aralık 2020

Kanuni şart açıklaması (Başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma bildirenler için hanesinde sosyal 
güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden 
faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) 
bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara 
tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlarını sağlayanlar)


