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SGK- ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ

ÖZET BİLGİ FORMU
1) Kimler Yararlanabilir?


Özel sektör işverenleri.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
Yasal Dayanak: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 28. Maddesinin birinci, 2020/49
sayılı Genelge
Normalleşme döneminde artacak ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi amacıyla
işverenler tarafından 2019 /Ocak ila 2020 /Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan
aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için
işverenlere, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi
geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm
primlerden mahsup edilmek üzere sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar prim desteği sağlanmaktadır.
Teşvikten yararlanma şartları:
İşyeri yönünden:
 Özel Sektör işverenine ait olması,
 4447 sayılı Kanunun geçici 28 nci
maddesinin birinci fıkrası kapsamında
destekten yararlanılan sigortalı sayısının
yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı
olmak üzere, destek süresinin sona
ermesinden itibaren, bu sigortalıların
destekten yararlandıkları ortalama süre
kadar fiilen çalıştırılması.
 Sigortalının 2019 /Ocak ila 2020 /Nisan
aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun
vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az
sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki
sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı yönünden:
 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici
10 uncu maddesinde yer alan fesih
yapılamayacak sürenin son günü
arasında işe alınmış olması,


1/10 /2020 tarihi itibarıyla Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı
olmaması,



İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik
kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık
aylığı bağlanmaması,



Fiilen çalışması,



İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı
olmaması,

Rakamlarla Teşvik Örnekleri (2021 rakamlarına göre)
Günlük
Aylık
41,14 TL
1.234,24 TL

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Sürekli.

4) Başvuru Yeri Neresidir?
İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını;
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www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten
Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici
28. Madde – Artı İstihdam Prim Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması
gerekmektedir.
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