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Değerli Meslek Mensubumuz,
İş ve Sosyal Güvenlik Komite’mizin faaliyet dönemi 

içinde SGK Teşvikleri ile ilgili mevzuatta yapılan 
düzenlemeler dikkate alınarak hazırlamış oldukları 
özverili çalışma, siz değerli okurlarımızın bilgisine 
sunulmaktadır. Yapılan bu çalışma komite üyelerimizin 
kendi aralarında yapmış oldukları iş paylaşımı ile 
tamamlanmıştır.

Sgk Teşvikleri çalışması ile başka bir kaynak 
veya rehbere ihtiyaç duymadan siz değerli 
meslektaşlarımıza ve aynı zamanda da müşterilerinize 
sgk vergi yükünün azaltılması yönünden katkı 
sağlamak istedik. ‘Sgk Teşvikleri’ çalışmamızda  siz 
değerli meslek mensuplarımıza katkı sağlaması ve 
faydalı olmasını dileriz. 

Meslek mensuplarımıza ve iş hayatımıza katkı 
sağlayacak bu özverili çalışma için, İSMMMO İş ve 
Sosyal Güvenlik Komitesi’nden sorumlu İSMMMO 
Başkan Yardımcısı Ali Haydar Tunç’a, komitemizin 
başkan ve üyelerine teşekkürlerimi sunarım...
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1. 5510 KANUN MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM 
SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM

Yasal Dayanak; 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) 
bendi, 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 sayılı Genelgeler

Açıklama; Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları 4 (a) bendi 
kapsamındaki sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı 
üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin 
işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar hazine 
tarafından karşılanır.

1.1. TEŞVİK SÜRESİ;

1.2. Teşvikten Yararlanma Şartları;
4 Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
4 Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
4 Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası 

borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş 
ve düzenli ödeniyor olması,

4 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde 
bulunulmaması,
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1.3. Kapsam Dışı İşyerleri;
4 Resmi sektör iş yerlerinde (1/3/2011 tarihinden önce kamu 

idareleri, 1/3/2011 tarihinden sonra 5335 sayılı sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler)

4 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamındaki alım ve yapım işlerinde

4 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri işyerlerinde
4 Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım 

işlerine ilişkin iş yerlerinde, çalıştırılan sigortalılardan dolayı,
4 Yurt dışında çalışan sigortalılar  
4 Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı teşvikten 

yararlanamaz.

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ (2021 RAKAMLARINA GÖRE)
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1.4. 5 Puanlık İndirim Yasağı;
* İşyerinde sigortasız işçi çalıştırıldığına yönelik bir tespitin yapılmamış 

olması halinde,
  1-Tespit mahkeme kararından doğmuşsa kararın kesinleşme tarihini 
  2-Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, 

tutanak tarihini
  3-Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden 

anlaşılması halinde, söz   konusu yazıların SGK’ya intikal tarihini, izleyen ay 
başından itibaren bir yıl süreyle 5 puanlık prim indirim yasağı başlayacaktır. 
(Ek cümle: 31/7/2008-5797/2 md.)

* Asıl İşveren Taşeron İşçiden Sorumlu Olacak
1- Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları SGK’ya bildirmediğinin tespit edilmesi 

halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran alt işveren hem de asıl işveren,
2- Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları SGK’ya bildirmediğinin tespit 

edilmesi halinde ise sadece asıl işveren, 5 puanlık prim indiriminden bir yıl 
süreyle yararlanamayacaktır.

* Taşeronun Borcu Varsa Asıl İşveren Teşvikten Yararlanamaz
1- Asıl işverenin alt işverenin Kuruma olan borçlarından da sorumlu olması 

nedeniyle taşeronun prim, işsizlik primi veya idari para cezası bulunması 
halinde 5 puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün değildir.

* Primi Eksik Beyan Etmek KayıtDışı Çalışma Sayılmaz
1- SGK’ya sigortalı olarak bildirilmiş olan işçilerin, bildirim tarihlerinden 

sonraki prim ödeme gün sayısı veya prime esas kazanç tutarının eksik 
bildirdiği tespit edilirse işyerine 1 yıl süreyle 5 puanlık prim indirim yasağı 
uygulanmayacaktır. (Genelge-2011/45)
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2. 5510 SAYILI KANUN YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN 
SİGORTALILARA UYGULANAN 5 PUANLIK İNDİRİM

Yasal Dayanak; 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (i) 
bendi, 2013/30 sayılı Genelge.

Açıklama; Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde 
çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için 
uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları 
üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren 
hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

2.1. TEŞVİK SÜRESİ;
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2.2. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI ;
4 Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
4 Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
4 Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası 

borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş 
ve düzenli ödeniyor olması, 

4 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde 
bulunulmaması,

2.3. KAPSAM DIŞI İŞYERLERİ;
4 Resmi sektör iş yerlerinde (5335 sayılı Kanun 30. madde ikinci 

fıkra kapsamındaki iş yerleri)
4 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamındaki alım ve yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanundan istisna olan 
alım ve yapım işlerinde, çalıştırılan sigortalılardan dolayı

4 Türkiye - Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşması 
gereğince Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri 
hakkında genel sağlık sigortası primi hariç diğer sigorta kolları 
uygulandığından, Libya’ya çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden 
dolayı,

4 Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
4 Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,

1212



SGK TEŞVİKLERİ 

4 Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,
4 İş kaybı tazminatı alanlar ve harp malulleri ile vazife malullüğü 

aylığı alanlar bu indirimden yararlanamaz.

NOT:  5 puanlık indirim (5510 - 81/ı) ile birlikte uygulanmaz.  
PEK üzerinden hesaplanan işveren hissesinin  

GSS payından 5 puanlık indirim uygulanır.

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ (2021 RAKAMLARINA GÖRE)
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3. İLAVE 6 PUANLIK SİGORTA PRİMİ  
     İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ 

24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 sayılı 2. Mükerrer ResmiGazete’de 
yayımlanan 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigorta primine esas 
kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık bölgesel sigorta 
primi işveren hissesi teşviki 31/12/2021 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

Yasal Dayanak:
4 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası
4 2013-30 sayılı Genelge, 2016-8 sayılı Genelge
4 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

3.1. YARARLANMA ŞARTLARI:
4 Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, 
4 Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, 
4 Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 

gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar 
yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması, 

4 Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı 
bildiriminde bulunan işyeri olmamalı, 
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4 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 
giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz, 

4 Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 
3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve 
yapım işlerinden olmaması, 

NOTLAR: 
Yararlanma süresinin sonu tüm iller için 31/12/2021 tarihidir. 

2016/Mart ayından itibaren işyerinde ilgili ayda on ve üzerinde 
sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır. 

5 puanlık indirim PEK üzerinden, İlave 6 puanlık indirim ise asgari 
ücret üzerinden hesaplanmaktadır. 

e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması

 (I) SAYILI LİSTE Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, 
Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, 
Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak

(II) SAYILI LİSTE Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, 
Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, 
Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

(III) SAYILI LİSTE Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-
Gökçeada İlçeleri
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3.3. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla 
sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları 
sağlamak kaydı ile;

4 Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, 
kooperatifler, iş ortaklıkları,

4 Kamu kurum ve kuruluşları,
4 Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
4 Dernekler ve vakıflar,
4 Yabancı Sermayenin Türkiye’ deki yatırımları da Yeni teşvik 

sisteminden yararlanır.
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4. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA 
KARARLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN SİGORTA 
PRİM TEŞVİKİ

Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir 
alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir:

4 OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
4 Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte 

gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya 
yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,

4 Endüstri bölgesinde  gerçekleşecek imalat sanayine yönelik 
yatırımlar.

(Ek:RG-28/2/2019-30700) )  (Değişik:RG-22/2/2017-29987)  
(Değişik:RG-30/12/2017-30286)  (Değişik:RG-30/12/2019-30994)  
Bölgesel teşvik kapsamında imalat sektörüne yönelik ek avantajlı teşvikler
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5. GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ/ 4/B (BAĞ-KUR)  
     5 PUAN TEŞVİĞİ

Genç Girişimci Desteği; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle 
adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet 
başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef 
gerçek kişilere verilen destektir.

Yasal Dayanak; 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (k) bendi. 
Başlama Tarihi: 01/06/2018 
Bitiş Tarihi: – 
Açıklama; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç 
istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla  
18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi 
kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan 
gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen 
prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
karşılanır.
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5.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;
4 Mükellefiyetin başlangıç tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş 

olmak ve 29 yaşını tamamlamamış olmak,
4 İşe başlama tarihini kanuni olarak bildirmiş olan,
4 İşletmeyi kendi adına kurmuş olmak, bu kapsamda şahıs şirketi 

kurulması gerekmektedir,
4 Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu 

teşvikten yararlanabilir.
4 İşletmenin üçüncü derece kan bağına kadar olan akrabalarından 

herhangi birisinden devralınmamış olması,
4 Ortaklar mevcut ise onların da 29 yaşını doldurmamış olması,
4 Teşvik alacak kişinin kendini idare edebilmesi ve işini aktif olarak 

sürdürmesi,
4 Genç girişimcilere kazanç istisnası belgesi almak gerekmektedir.

5.2. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER;
4 Her girişimci bu teşvikten bir kez yararlanabiliyor. 
4 Destek alınmaktayken işyerinin faaliyetini sonlandırması halinde 

ise destek hakkı da kayboluyor ve yeni bir iş koluna geçiş yapılsa bile 
destek geçerlilik kazanmıyor. 

4 Bağkur desteği ve vergi istisnası ilk kez kurulan iş kolu için geçerli 
oluyor. Çok kısa süreli ara ile mevcut işyeri kapatılıp yeni bir iş kolunun 
açılması bile desteğin sonlanmasına neden oluyor.
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4 Mevcut işletmesi olan yani desteğe başvuru yapmamış kimseler 
bu destekten yararlanamıyorlar. Ancak daha önceden kurulmuş olan 
bir işletme ya da mesleki faaliyeti devralmak destekten yararlanmayı 
sağlıyor. Bunun yanında vefat eden anne ya da babanın sahip olduğu 
şirketlerin devralınması da genç girişimci desteğinden yararlanmayı 
sağlıyor.

5.3. GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK BAŞVURULARI; 
İlk adım vergi mükellefi olmak gerekiyor. Vergi mükellefi olma 

işlemlerinin yapılmasından sonra girişimci, Bağkur desteğinden 
yararlanmak için vergi dairesinden genç girişimcilerde kazanç istisnası 
isimli belgeyi istiyor. Gerekli koşulları sağlaması halinde belge kendisine 
veriliyor ve bu belge ile birlikte genç girişimci sosyal güvenlik il 
müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezlerine giderek belgesini 
veriyor.
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6. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Yasal Dayanak; 6661 Sayılı Kanun, 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı 
Genelge 

Açıklama: 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 
Sayılı Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 80 
inci madde eklenerek; 2021 yılında da sektör ayırımı yapılmaksızın, 
finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, 
ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 
75 TL asgari ücret desteği sağlanması düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca söz konusu desteğin uygulanmasına 
ilişkin son olarak 2020/10 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. 2021 Yılı 
içinde yeni bir genelge yayınlanana kadar geçerliliğini koruyacaktır. 
2021 yılından önce tescil edilen işyerleri bir önceki yılın aynı ayına göre 
değerlendirilir.
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6.1. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLECEK 
      İŞVERENLER KİMLERDİR?

5510 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesine göre söz konusu 
destekten, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri 
uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile5018 
sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve 
pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları 
çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de 
destekten yararlanacaktır.

Örneğin; 2020/Nisan ayında çalışan sayınız 5 kişi ve toplam gün 
sayıları 150 gün olsun. İşçi başına aylık destek tutarı 75 TL,  günlük 
ise 2,5 TL olacaktır. Bu durumda 2021 Nisan ayında yararlanacağınız 
destek tutarı 150*2,5= 375,00 TL olacaktır.

İlk defa 01 Ocak 2021 tarihi ve sonrasında tescil edilen ya da 2020 
yılında çalışanı olmayan işyerleri ile ek 9 ev hizmetleri işyerlerinin 
önceki yılda çalışanı olmayacağı için destek hesaplaması mevcut ayda 
çalışanın gün sayısının destek tutarı ile çarpılması sonucu hesaplanacak. 
Örneğin işyerinizi ilk defa 01 Mart 2021 tarihinde tescil ettiniz ve çalışan 
sayınız 6 toplam gün sayıları da 180 gün olsun. Bu durumda 30 Nisan 
2021 tarihinde ödeyeceğiniz 2021 Mart ayı primlerinizden yapılacak 
indirim tutarı 2,5*180= 450,00 TL olacaktır.
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7. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN  
    İSTİHDAMI HAL UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

Belge Kanun No: 15921
Başlama Tarihi: 01.10.2009
Bitiş Tarihi: - 
Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci 

maddesinin beşinci fıkrası, 2009/149 sayılı Genelge
Açıklama: Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak 

kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden 
hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta 
primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği 
süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

7.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
4 İşyeri Yönünden
a) Primlerin Yasal süresinde ödenmesi
b) Aylık Prim Hizmet Belgesinin ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanının  

Zamanında Kuruma Verilmiş Olması.
c) Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde 

Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak 
çalıştırılması,
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4 Sigortalı yönünden
a) 01/10/2009 tarihinde veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
b) İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış 

olması,
c) Sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son 

çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması
d) Fiilen çalışması

NOTLAR:
-5 puanlık indirim ile birlikte uygulanmaz

-5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz,                                                                                                                                    

                             -Yapılan işin, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 
3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve 

yapım işlerinden olmaması.
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8. GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ 
OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK 6111

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici  
10’uncu maddesi, 2011/45 sayılı Genelge.

Başlama Tarihi: 01.03.2011
Bitiş Tarihi: 31.12.2022 

Açıklama: Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2022 tarihleri 
arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları 
üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

8.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI: 
a) İşyeri Yönünden; 
4 Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, 
4 Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
4 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
4 Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası 

borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş 
ve düzenli ödeniyor olması,
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4 İşe başladığı tarihten önceki 6 aylık dönemde APHB kayıtlı 
olmaması, İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık ortalamasına ilave 
olarak çalıştırılması, 

b) Sigortalı Yönünden
4 01/03/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

(1/12/2020 tarihli, 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma 
süresi 31/12/2022’ye uzatılmıştır.)

4 Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması halinde olması 
halinde 24 ila 54 ay arasında destek verilmektedir.

4 İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması
4 Fiilen çalışması
4 Erkek sigortalının 18 – 29 yaş arasında olması halinde 24 ila 54 ay 

arasında, 29 yaşından büyük olması halinde 6 ila 24 ay arasında destek 
verilmektedir.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 
giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz, 

4 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi 
kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası 
anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu 
iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz. Yararlanma süreleri erkekler, 
kadınlar ve sahip olunan belgelere göre değişmektedir.
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9. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN 
İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci 
maddesi, 2016/1 sayılı Genelge. 

Açıklama: Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar 
başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe 
alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta 
primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi 
işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına 
imkân sağlanmıştır

Başlama tarihi: 23.04.2015 
Kanun no: 6645

9.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI:
a) İşyeri Yönünden;                                             
4 Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
4 Primlerin yasal süresi içinde ödenme
4 Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası 

borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş 
ve düzenli ödeniyor olması,
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4 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
4 İşe alınan sigortalının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı 

sayısının ortalamasına ilave olması, 

b) İşçi yönünden:
4 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını 

tamamlamış olması, 
4 İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde 

işe alınması, 
4 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması, 
4 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük
4 Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe 

alınması,
4 Destek süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 aydır.
 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 

giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.
4 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi 

kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası 
anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu 
iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

4 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren payı ise 
asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
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10.  İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ  
      (4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİ)

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 
19.maddesi, 2018/22sayılı Genelge

Açıklama: 01.01.2018 ile 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınan ve 
kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri 
için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden 
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer 
sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı 
İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

a) Sigortalı yönünden:
Sigortalıların;
4 İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c 

kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
4 İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
4 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör 

işverenlerince istihdam edilmeleri
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b) İşveren yönünden :
4 Özel sektör işverenine ait olması,
4 Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında sigortalı 

sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
4 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal suresi içinde SGK’ya 

verilmesi,
4 Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal suresi içinde ödenmesi,
4 Yasal ödeme suresi geçmiş sigorta prim borçlarının bulunmaması,
4 Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği 

sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin 
bulunmaması.

10.1. GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM  
        DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ

01/01/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve destek 
kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2022/Aralık ayı/dönemine kadar 
geçerli olmak üzere;

4 İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından 
büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna 
engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden 
itibaren 18 ay süreyle,
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4 İşe giriş tarihi itibariyle (18 yaşın altındaki sigortalılar dahil) olmak 
üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay 
süreyle uygulanacaktır.

10.2. GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM DESTEKTEN    
       YARARLANILACAK TUTAR

4 İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi 
halinde, günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün 
sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 
SPEK üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin 
tamamı, (9.540,00- TL SPEK tutara kadar prim ödemesi çıkmaz)

4 Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, SPEK 
alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin 
tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı 
Fondan karşılanacaktır. (Asgari ücret düzeyinde hiç prim çıkmaz)

4 Bu teşvikten faydalan işçiler için asgari ücret düzeyinde Gelir 
Vergisi ve Damga Vergisi de ödenmez.
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10.3. DESTEKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN  
         BAŞVURUNUN ŞEKLİ:

4 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesi kapsamına giren 
sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, 
işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. 
Başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle 
erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak 
Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yeralan; İmalat veya bilişim sektörü 
için “17103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (İmalat veya bilişim 
sektörü)” Diğer sektörler için ise “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. 
Madde (Diğer sektör)” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.
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11.  4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 26.MADDESİ 
KAPSAMINDA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ 
‘’NORMALLEŞME TEŞVİKİ’’

Teşvik süresi; 01/08/2020 – 30/06/2021 
Yasal Dayanak: 28.07.2020 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanan 

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4.maddesi ile 4447 Sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 26 ile düzenlenmiştir.

İşgücü piyasasının normalleşmesi amacıyla özel sektör 
işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi 
ücret desteğinden yararlananların normal çalışma sürelerine 
dönmeleri halinde, normalleşme desteği adı altında sosyal güvenlik 
primlerinin tamamının altı ay süreyle İşsizlik Sigortası Fon’undan 
karşılanacağı düzenlenmişti.

02.12.2020 tarihli 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 01.12.2020 tarihli 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 26.maddesinin birinci fıkrası ile 
düzenlenen üç aylık sürenin altı aya uzatılmasına ve 31.12.2020 tarihinin 
30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
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11.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;

Kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan 
sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde, özel sektör 
işyerine 01.08.2020 tarihi itibariyle prim desteğinden yararlanma imkânı 
getirilmiştir.

Destek tutarı, prime esas kazanç alt sınır ( Asgari Ücret) üzerinden 
hesaplanan işçi ve işveren primlerinin tamamıdır. Destek tutarı, 
her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm 
primlerden mahsup edilir. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 
karşılanmaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 
01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan 
özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması ve 
işyerindeki kısa çalışmanın sona ererek aynı işyerinde haftalık normal 
çalışma sürelerine dönülmesi,
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4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 
01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret 
desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan 
sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi, durumunda 
özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 30.06.2021 tarihini 
geçmemek üzere kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği 
tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle, kısa çalışma ödeneği ve 
nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin 
tamamı tutarında prim desteği sağlanmaktadır.

11.2. BAŞVURU ŞARTI:
İşverenler kısa çalışma ve nakdi ücret desteği sonrası kapsama giren 

sigortalılara ilişkin başvuruları, www.sgk.gov.tr adresine giriş yaparak 
“eSGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı 
Tanımlama” ekranına personelleri kayıt yapmaları gerekmektedir. 
Teşvikten faydalanılan personellerin “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. 
Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla görüntülemesi mümkündür.
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11.3. BİLİNMESİ GEREKİLEN DİĞER HUSUSLAR

4 7252 sayılı Prim desteğinden yararlanılan sigortalı için 5510 sayılı 
Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerden 
yararlanılamaz. 

4 İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için, destek kapsamına 
giren sigortalıyı e-SGK kanalıyla tanımlayarak, 2020/Ağustos ayına 
ait bildirgeden başlayarak ilgi kanun numarasını (07252) seçmek 
suretiyle, gerekli şartları da sağlamak kaydıyla prim desteğinden 
yararlanabilecektir. Bunun dışında, işverenlerin Sosyal Güvenlik İl/
Merkez Müdürlüklerine başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

4 Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma 
ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı ve Nakdi ücret desteğinden 
yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama 
gün sayısı kadar destekten yararlanılacaktır. Örneğin; Ortalama gün 
sayısı 25 gün normalleşme desteğinden faydalandı. Kalan 5 günlük prim 
için %37,5 sosyal güvenlik primi hesaplanacaktır.
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4 Normalleşme desteğinin, diğer teşviklerden farkı ilave istihdam 
gerekmemekte ve çalışan personel sayısı bir kişi dahi olan işveren 
gerekli şartları sağlıyorsa faydalanmasına olanak sağlamaktadır.

Örneğin: Destek kapsamına giren sigortalı (A)’nın kısa çalışma 
ödeneğinden yararlandığı veya nakdi ücret desteğinden yararlandığı 
işyerindeki kısa çalışmasının veya nakdi ücret desteğinin 10/6/2020 
tarihinde sona erdiği ve haftalık normal çalışma süresine dönüldüğü 
varsayıldığında, destek uygulamasının 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olması nedeniyle sigortalı (A) için bu destekten kanunda 
aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla 2020/8. Ay itibariyle 
yararlanılabilecektir.

4 Normalleşme desteğinin diğer teşviklerden farklı bir diğer 
özelliği destek süresi teşvikin sona erdiği 30/06/2021 tarihine kadar 
yararlanılabilecek olmasıdır. 

Örneğin, sigortalı 5 ay destekten faydalanmaktadır. 
2020/8 – 7252 sayılı kanundan faydalanıldı.
2020/9 – 2020/10 – 2020/11 faydalanılmamıştı.
4 Kalan süre için 2020/12 – 2021/1 – 2021/2 - 2021/3 dönemlerinde 

faydalanmaya imkan tanımaktadır. Teşvikten faydalanılmayan dönemler 
için 30/06/2021 tarihine kadar faydalanılabilecektir. İşveren sistemi 
‘’4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsünden kontrol 
edilmesi gerekmektedir.
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4 Kısa çalışma ödeneği/ nakdi ücret desteğinden yersiz 
yararlandığı tespit edilen işverenler, 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı 
maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden de yersiz yararlanmış 
sayılacağından, yersiz yararlanılan destek tutarları 5510 sayılı Kanuna 
göre işverenden gecikme cezası ve zammıyla birlikte tahsil edilecektir.

12. 27256 KANUN NUMARALI ARTI İSTİHDAM  
      PRİM DESTEĞİ (4447/GEÇİCİ 28.MD)

Yasal Dayanak, 17.11.2020 tarihinde RG’de yayımlanan 7256 sayılı 
Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici-28.
Maddenin 1.Fıkrası ile getirilen ve “Artı İstihdam Prim Desteği” olarak 
da adlandırılan 27256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul 
ve esasları SGK’nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/49 sayılı Genelgesinde 
açıklanmıştır.

39



SGK TEŞVİKLERİ 

12.1. 27256 PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI:

a) Sigortalı Yönünden;
4 01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde 

yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) 
işe alınmış olması,

4 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen 
aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

4 İşe giriş tarihi itibarıyla Sosyal güvenlik destek primine tabi 
çalışmaması, yaşlılık aylığı almaması,

4 Sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,
4 Sigortalının fiilen çalıştırılması,
gerekmektedir.

b) İşyeri Yönünden;
1) Özel sektör işverenine ait olması,
2) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde 

Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına (MYÖ) tabi olarak en az sayıda 
bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak 
çalıştırılması,
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İlave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan 
sigortalı sayısı Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az 
sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının üzerine 
çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda destekten 
yararlanılabilecektir.

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde bildirim yapılan toplam 
sigortalı sayısı hesabında 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge 
türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Diğer yandan;
4 18/4/2020 tarihi ve sonrasında ilk defa 5510 sayılı Kanun 

kapsamında tescil edilen işyerleri,
4 Daha önce tescil edildiği halde 2019 yılının tamamı ile 2020 

yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında sigortalı çalıştırılmaması 
nedeniyle SGK’ya APHB veya MPHB vermeyen,

4 Ya da 2019/01 ila 2020/04 aylarında Kuruma uzun vadeli sigorta 
kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerleri,

İlave olma şartı aranmaksızın şartları sağlayan tüm sigortalılardan 
dolayı destekten yararlanabilecektir.

Sigortalı sayısı, ilgili ayda/dönemde Kuruma verilmiş asıl ve ek 
nitelikteki APHB veya MPHB’de kayıtlı sigortalı sayısından, iptal 
nitelikteki belgelerde kayıtlı sigortalı sayısı 
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12.2. 27256 PRİM DESTEĞİ TUTARI: 
Destek kapsamında işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası 

seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB’de kayıtlı prim ödeme 
gün sayısının, Günlük 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar 
ve aylık azami olarak da: 30 gün x 53,67 TL = 1.610,10- TL destekten 
yararlanılacak olup,

Bu tutar her ay işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden 
mahsup edilmek suretiyle, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır ve 
düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

12.3. 27256 PRİM DESTEĞİ SÜRESİ:
1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer 

alan fesih yapılamayacak sürenin son günü (son gün dahil) arasında işe 
alınan ve belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, sigortalının 
işe alındığı tarihten itibaren fesih yapılamayacak süreyi geçmemek 
üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir.

12.4. DİĞER TEŞVİKLERDEN YARARLANAMAMA:
27256 sayılı teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 

sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve 
indirimlerinden yararlanılamayacaktır.
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12.5. DESTEKTEN YARARLANMA BAŞVURUSU:
www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/

İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” 
ekranlarında yer alan “27256-4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde - İlave 
İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

4 SGK bildirimleri: Prim desteğinden yararlanmak için destekten 
yararlanılacak aya ilişkin APHB/MPHB yasal süresinde Kuruma verilip 
verilmediği aranmayacaktır.

4 SGK borçları: 27256 kanun numaralı APHB/MPHB’den tahakkuk 
edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediği ile Kuruma yasal ödeme 
süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve 
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup 
bulunmadığı şartları aranmayacaktır.

4 Destek tutarının indirimi: Prim desteğinden yararlanılan ve 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar 
vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alınmayacaktır.

4 Yürürlük:
Genelge hükümleri 01/12/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
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13. 4447 SAYILI KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNDE 
ÖNGÖRÜLEN ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN 
İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN  
HİSSESİ TEŞVİKİ (%1)

Yasal Dayanak; 4447 sayılı kanunun ek 4. maddesi hükmü uyarınca, 
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu

Açıklama; Kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla 
çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle 
sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik 
sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli 
olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır.

13.1. TEŞVİK SÜRESİ;

44



SGK TEŞVİKLERİ 

13.2. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;

a-1/10/2009 ya da sonraki bir tarihte işe alınması,  
b-İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış 

olması,
c-Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde aylık 

prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave 
olarak işe alınmış olması,  

d-İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya 
hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyeri olması, 

e- Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Kuruma 
verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi 

45



SGK TEŞVİKLERİ 

14.  SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN  
       İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

Yasal Dayanak:
2828 sayılı Kanununun Ek 1. Maddesi. 2018/7 Sayılı Genelge

14.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI:
a) Sigortalı Yönünden:
4 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olmalı,
4 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının 

kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, 
istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, 
devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında 
istihdamı sağlanamayan hak sahibi olmak

b)İşveren Yönünden:
4 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
4 Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası 

borcu bulunmamalı,
4 Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir 

şekilde ödenmesine devam edilmeli,
4 Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı 

çalıştırılmamalı
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14.2. YARARLANMA SÜRESİ:

Destekten faydalanma süresi işe başlama tarihinden itibaren “5” yıldır.

14.3. DESTEK TUTARI VE ORANI:
Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve 

işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine 
tarafından karşılanacaktır.

14.4. BAŞVURU ŞEKLİ:
Şartları sağlayan sigortalılar için www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden 

“e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar 
/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek 
tanımlama işlemi yapılaması mümkün bulunmaktadır.
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15. ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Belge Kanun No: 14857
Başlama Tarihi: 01.07.2008
Bitiş Tarihi: - 
Yasal Dayanak: 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi,  

                                 2008/77 sayılı Genelge

Açıklama: Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren 
hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkanı 
sağlanmıştır.

15.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
4 Engelli sigortalı Çalıştırılması
4 Aylık Prim Hizmet Belgesinin Zamanında Kuruma Verilmiş Olması, 

Primin Düzenli Ödenmiş Olması
4 Sosyal Güvenlik Primine Tabi Çalışanlar, Çıraklar, Öğrenciler, 

Yurtdışında çalışanlar Bu Teşvik Kapsamının Dışındadır.

Not: 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren hissesi ise 
asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
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RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ (2021 RAKAMLARINA GÖRE)
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16. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN 
DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA
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17. KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA 
UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Yasal Dayanak: 5225 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2010/109 sayılı 
Genelge.

Başlama Tarihi: 01.08.2004  
Bitiş Tarihi: - 
Belge Kanun No: 55225 – 25225
Kapsamdakiler: 5225 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren 

hissesi teşvikinden kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden, Kültür ve 
Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ 
almış olan işverenler yararlanabileceklerdir.

Açıklama: Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan 
sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi 
işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış 
işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden 
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.
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17.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI:

İş yerinin;
4 Kurumlar vergisi mükellefi olması
4 Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi 

alması
4 Türkiye genelindeki yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik 

sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borcunun bulunmaması

4 Aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içinde Kuruma verilmesi
gerekmektedir.

Kültür Yatırım Belgesi alanlar: 
SPEK Alt Sınır Üzerinden (3.577,50 TL) 
Teşviksiz Ödenecek Tutar (%34,5 + %3) : 1.341,56 TL  

      Teşvik Tutarı (%5 + %7,75) : 456,13 TL 
Teşvik Sonrası Ödenecek Tutar (%21,75 + %3) : 885,43 TL 
Kültür Girişim Belgesi alanlar: 
SPEK Alt Sınır Üzerinden (3.577,50 TL) 
Teşviksiz Ödenecek Tutar (%34,5 + %3) : 1.341,56 TL
Teşvik Tutarı (%5 + %3.875) : 317.50 TL 
Teşvik Sonrası Ödenecek Tutar (%25.625 + %3) : 1.024.06 TL   
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18. SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE 
UYGULANAN TEŞVİK

Yasal Dayanak: 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi

18.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI:

a) Sigortalı Yönünden;
4 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmalı
4 Işe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal 

yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 
bulunmak

4 Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı
4 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(1) numaralı alt bendi kapsamında olmak
b)İşyeri Yönünden;
4 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
4 Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası 

borcu bulunmamalı
4 Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir 

şekilde ödenmesine devam edilmeli
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4 Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı 
çalıştırılmamalı

4 Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma 
bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

18.2. YARARLANMA SÜRESİ:
Destekten faydalanma süresi işe başlama tarihinden itibaren “1” yıldır.

18.3. DESTEK TUTARI VE ORANI:
Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin 

işveren hisselerine ait tutarın tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından karşılanır.

18.4. BAŞVURU ŞEKLİ:
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-SGK kanalıyla 

yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr/e-SGK sisteminden giriş yapılmak 
suretiyle erişilen İşveren/İşveren İşlemleri ekranlarında yer alan yer “Sosyal 
Yardım Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran 
vasıtasıyla yapılacaktır.
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19. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

Yasal Dayanak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
7 nci maddesi ile 24/12/2013tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak,

Açıklama; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işverenler için iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinde brüt ücreti %1,6 tehlikeli sınıfta yer alan işverenler 
için ise % 1,4 devlet desteği olacaktır. 

Teşvik Süresi
Başlama Tarihi: 01.01.2014 
Bitiş Tarihi: - 
Belge Kanun Numarası: 6331

19.1. TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI;
4 Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerleri yararlanabilecektir.
Ondan az bulunan işyerlerinin sayısını hesaplarken, işyerlerinde 

çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır. İşverenden iş alan alt 
işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir. Ay 
içerisinde işe giren ve çıkan SGK’lılar toplama dahil edilecektir.
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4 Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ 
ya verilmesi şarttı ve primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmiş olması 
gerekmektedir.

4 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.
4 İş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı 

ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış 
bir sözleşmesinin olması şarttır.

Rakamlarla Teşvik Örnekleri (2021 Rakamlarına Göre)Çok Tehlikeli 
İşyerleri için;

2021 yılı için Prime Esas Günlük Kazanç Alt sınırı: 3577,50/30 = 119,25 TL.
Çok Tehlikeli İşyeri İçin  Destek Oranı : 119,25 % 1,6 = 1,90 TL.(Günlük)
Tehlikeli İşyeri İçin Destek Oranı :  119,25 % 1,4 = 1,67 TL.(Günlük)
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Yukarıdaki örneğe göre 3 aylık toplam destek tutarı 855,00 TL.olup, bu 
tutar kadar 

İş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanabilmek için SGK adına 
yansıtma faturası

Düzenlenmesi gerekmektedir. SGK müdürlüğüne başvuruda 
bulunulacaktır. Desteklemelerine ilişkin başvurular

4 Ocak, Şubat, Mart ayları için NİSAN ayının,
4 Nisan,Mayıs, Haziran ayları için TEMMUZ ayının,
4 Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için EKİM ayının,
4 Ekim, Kasım, Aralık ayları içinse izleyen yılın OCAK ayının sonuna 

kadar yapılması gerekmektedir. Başvurusu yapılan  destek ödemeleri ise 
başvuru ayını takip eden Mayıs,Ağustos,Kasım,Şubat aylarında başvuru 
formunda belirtilen IBAN numarasına SGK tarafından yatırılacaktır. 

20. PRİM TEŞVİKLERİNDEN  
       GERİYE YÖNELİK YARARLANMA

Teşvik süresi;  6 Ay geriye yönelik yararlanmaya imkan tanımaktadır. 
Yasal Dayanak:
27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
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70 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa ek 17 nci madde ile eklenmiştir.

*2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrası
Bilindiği üzere işverenler SGK’ya yapacakları başvurular ile geçmiş 

dönemlere ilişkin Ek/İptal/Asıl nitelikli bildirgeler hazırlayarak düzeltme 
taleplerinde bulunabiliyor. SGK gün ve kazanç değişikliği olmadan, sadece 
kanun numaralarında değişiklik yapılan düzeltme bildirimlerini yani 
sigortalıların bildirileceği kanun türü değişikliklerinde işverenler için belirli 
kıstasların yerine getirilmesini ön şart olarak değerlendirmiştir.

5510 sayılı kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanun 
veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 
yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm 
koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı 
ay içerisinde Kuruma “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet 
Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla SGK’ ya göndermeleri gerekmektedir. 

Başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, 
yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir 
veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim 
teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.
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Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere 
iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar 
için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden 
sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından 
itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl 
içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve 
on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, 
sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de 
dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup 
yoluyla gerçekleştirilir.

Örnek 1: 2020/Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 
05510 kanun numarası ile gönderen ve beş puanlık indirimden yararlanan 
bir işverenin, bu aya ilişkin teşvik değişiklik başvurusunu 5510 sayılı 
Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında en geç 
28/02/2021 tarihine kadar SGK V2 portal (internet) sisteminden yapması 
gerekmektedir. Teşvik değişiklik talebinin 1/03/2021 tarihinde yapıldığı 
varsayıldığında 2020/Ağuastos ayı için yapılan teşvik değişiklik talebi 
kabul edilmeyecektir.

59



SGK TEŞVİKLERİ 

5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 
geriye yönelik yapılacak teşvik değişiklik başvuru dilekçeleri “e- SGK/ 
İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve 
Tanımlar / 5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru 
Onaylama” menüleri seçilerek erişilen ekranlar vasıtasıyla internet 
ortamında yapılacaktır.

Bahse konu program vasıtasıyla yapılan ve onaylanan başvurular, 
sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yapılmış 
sayılacaktır.

İnternet ortamında başvuruda bulunan işverenlerimizce teşvik 
değişikliğine ilişkin düzenlenen/düzenlenecek iptal/asıl/ek nitelikteki 
aylık prim ve hizmet belgeleri sgk.gov.tr adresinden “e-SGK /İşveren/E-
Bildirge V2 /Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla sisteme 
girilebilecektir.

Cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilme 
süresinin son gününe kadar 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında Kuruma yapılan başvurularda, cari aya ilişkin 
geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik talepleri dikkate 
alınmayacak olup, başvuru tarihinden geriye yönelik cari ay hariç en fazla 
beş aya kadar geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik 
talepleri dikkate alınacaktır.
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21. TEŞVİKLERDEN YASAKLAMA UYGULAMASI VE CEZALAR

Teşviklerden yararlanma şartlarından biri, iş yerinde yapılan kontrol 
ve denetimlerde; çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği 
veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde tespitin 
bulunmamasıdır.

6824 Sayılı Kanununun 17inci md.ile  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar  ve 
Genel Sağlık Sigortası  Kanununa   Ek 14.md. eklenmiş olup, bu maddede 
geçen durumları tespit edilen iş yeri işverenleri hakkında bu maddede 
geçen  husular uygulanacaktır. Buna göre;

Mahkeme kararı ile veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırıldığı 
kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen 
çalıştırmadığı tespit edilen işyerlerinin:

4 İlk tespitte bir ay süreyle,
4 İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit 

için ise birer yıl süreyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden 
yararlanamayacaklardır.

4 Bu düzenleme ile beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan 
toplam sigortalı sayısının %1 ‘ni aşmayan sayıda sahte sigortalı / kaçak işçi 
tespit edilen işyerleri için yasaklama yapılmayacaktır.
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Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen sigortalıyı 
fiilen çalıştırmadığı tespit edilen iş yerlerinin sigorta prim teşviklerinden 
yasaklanma / yasaklanmama durumu teşviğin türüne göre farklılık 
göstermektedir. 

Yasaklanma durumu  aşağıda sayılan teşvikler için geçerlidir:
4 Beş puanlık indirimden (5510)
4 Yurt dışına götürülen işçilere yönelik GSS indiriminden(6846)
4 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel 

sektör işverenlerine yönelik indirimden (46486-56486-66486)
4 Yatırımlarda devlet yardımı hakkındaki kararlar kapsamındaki 

teşvikten (25510-16322-26322)

Yararlanan işverenler kayıt dışı sigortalı çalıştırmaları yada sahte 
sigortalı bildiriminde bulunmaları halinde sözkonusu teşviklerden yasaklı 
olacaklardır.
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Yasaklanmama durumu aşağıda sayılan teşvikler için geçerlidir: 

Yasaklanmama durumunu ikiye ayırabiliriz.

1. Durumda: Kayıt dışı sigortalı çalıştırmaları halinde yasaklı hale 
gelecek ancak sahte sigortalı bildiriminde bulunmaları bu teşvikten 
yararlanmalarını engellemeyecektir.Bu teşvikler;

4 Genç, kadın ve mesleki belge sahibi işçilere yönelik indirim (6111)
4 İş başı eğitim programını tamamlayanların istihdamı için verilen 

teşvik(6645)

2. Durumda: Kayıt dışı sigortalı çalıştırmaları yada sahte sigortalı 
bildiriminde bulunmaları  halinde bile yasaklı hale gelmeyecek ve 
teşviklerden yararlnamaya devam edeceklerdir.Bu teşvikler; 
               4 İşsizlik ödeneği alanlar (15921)

        4 Engelli personel çalıştıranlar(14857-54857)
        4 AR-GE teşiviki (5746-15746)
        4 Kültür yatırım-girişimleri çin uygulanan teşvikler (55225-25225)
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22. TEŞVİKLERDEN YARARLANMA VE  
       YARARLANAMAMA TABLOSU

Kayıt Dışı Sigortalı 
Çalıştırma Fiili

Sahte Sigortalı 
Bildirim Fiili

64


