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687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ 

 

 

Bilindiği üzere, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci 

madde eklenmiş olup, anılan madde uygulamasına ilişkin yayımlanan 2017/10 sayılı Genelge 

kapsamında 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalıların e-Sigorta sistemine 

tanımlanmasına imkan sağlayan program düzenlemeleri “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” 

menüsü üzerinde işletime açılmış idi. 

Bu defa, 6/7/2017 tarihinde yayımlanan 2017/24 sayılı Genelge ile usul ve esaslar yeniden 

düzenlenmiş olup, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için;  

- Sigortalının işe girdiği tarihten önceki son üç aylık sürede 10 günden fazla 5510/4-1-a ve 

4/1-c kapsamında çalıştırılan sigortalı olmaması gerektiği,  

- Sigortalının işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeninin (19), 

(20) ve (30) olarak bildirilip bildirilmediğinin dikkate alınmaması,      

- Sigortalının işe alındığı işyerinden 2016/Aralık ayında Kurumumuza bildirimde 

bulunulmamış olması halinde, 2016 yılında bildirilen ortalama sigortalı sayısının dikkate 

alınmaması, dolayısıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi,  

- Sigortalının işe alındığı işyerinin 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olması ya da 2017 

yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kurumumuza hiç bildirimde bulunmamış olması 

halinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı olmayacağından, 

destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi,   

yönünde düzenleme yapılmış bulunmaktadır.  

Bu bakımdan, 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan/alınacak sigortalılar için e-Sigorta 

sisteminde yer alan “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsüne “1/2/2017 ila 31/5/2017 

tarihleri arasında olmadığından dolayı tanımlama yapılamaz.” uyarı mesajı eklenerek, yeni 

program işletime açılıncaya kadar bahse konu sigortalılar için yapılacak tanımlamalar 

Kurumumuzca engellenmiş, ayrıca 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan ve işverenlerce bahse konu 

menü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları da Kurumumuzca iptal edilmiştir.   

Bu kapsamda, 2017/24 sayılı Genelge ile yeniden belirlenen düzenlemeler uyarınca 

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların destek kapsamında olup 

olmadıklarının işe alınmadan sorgulanmasına ve destek kapsamına giren sigortalıların e-Sigorta 

sistemine tanımlanmasına imkan sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” 

menüsüne “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin”  

seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime açılmıştır.  

Dolayısıyla, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için 

“Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” menüsü 

üzerinden tanımlama yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, bahse konu menü işletime açılmadan önce 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınarak 

işverenlerce tanımlaması yapılan, ancak Kurumumuzca tanımlaması iptal edilen sigortalılar için 

işverenlerce yeniden tanımlama yapılması gerekmektedir.    

Diğer taraftan, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların 

01687 Kanun numarası seçilerek bildirilmesine yönelik program çalışmaları devam etmekte olup, 

bahse konu çalışmalar sonuçlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


