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4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 27 VE 28 İNCİ 
MADDELERİNDE YER ALAN PRİM DESTEKLERİ 
 
4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 
28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümlere 
ilişkin işçinin istifası, ölüm, ahlak ve iyi niyet kurallarına 
aykırılık nedeniyle fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş 
akdinin sona ermesi halinde istihdam zorunluluğunu sağlamayan 
işverenin yararlandığı prim teşviklerinin geri alınıp alınmayacağı 
hususunda tereddütleri gidermek için 06.07.2021 tarihli ve 
27469224 sayılı SGK Genel Yazıyı yayımlamıştır. 
 
Söz konusu tereddütlerin giderilmesi amacıyla Türkiye İş 
Kurumu ile birlikte konu değerlendirilmiş olup, tereddüt edilen 
husus hakkında düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci 
maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan 
sigortalıların iş sözleşmelerinin; 
 

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi, 
 
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı        

sebep bildirilmeden feshi, 
 
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, 
 
15- Toplu işçi çıkarma, 
 
17- İşyerinin kapanması, 
 
19- Mevsim bitimi, 
 
20- Kampanya bitimi, 
 
22- Diğer nedenler, 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile 
fesih, 

 
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih, 
 

İşten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle işverenin destek sonrası istihdam 
zorunluluğunu sağlayamaması halinde, 
 

• Yararlandığı tüm prim desteklerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri 
alınması gerektiği, 

 
• Bahsi geçen prim desteğinden 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 alınmayacağı, 

 
Genel yazıda belirtilmiştir. 
 
Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/179952

