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5510 SAYILI KANUNDAN DOĞAN TEŞVİK (5 PUANLIK İNDİRİM)

5510 Sayılı kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi alıştıran
işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. 5510 sayılı Kanun’un 4(a)
bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet
eden tutar Hazinece karşılanır.

İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için;
- Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir.
– Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir.
- İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının 
bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş 
borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)
- Prim borçları işyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin 
borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

Bu şartlara sahip işveren için;
- Aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) sisteme 05510 Kanun türü 
seçilerek girilmelidir.( Seçilebilecek APHB türleri : 1-4-5-6-13-24-29-30-
31-32)
– 4447 sayılı Kanunun geçici 7’nci, geçici 9’uncu ve geçici’10 uncu 
maddesinde,
– Engelli sigortalılar,
– 5510 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinde,
– 5225 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde (Kültür yatırımları),
– AR-GE teşviklerinde,

İşverenler 5 puanlık prim desteğinden yararlanabileceklerdir. Bu 
indirimden sonra işverenin yararlandığı ilgili kanunda başka bir indirim 
varsa eğer işveren hissesi bu oranlar üzerinden hesaplanacaktır.
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6486 SAYILI BÖLGESEL TEŞVİK

29.05.2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci
maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 81.Maddesinin 1.Fıkrasına eklenen (i) bendi ile “Hazinece
karşılanan 5 puanlık indirime ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden 6 puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik
gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak
illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kuruluna
(Cumhurbaşkanına) yetki verilmiş,”

Bu yetkiye istinaden, 14.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da,
anılan fıkrada öngörülen işveren hissesi sigorta primi teşviki kapsamına
giren yerler, uygulama süresi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta
primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak olan işveren hissesi sigorta primi
teşvikine ilişkin prim oranı (6 puan) belirlenmiş ve 01.01.2013
tarihinden itibaren uygulama başlatılmış,

Yararlanma süresi ve belge türleri;
· I-sayılı listedeki illerde 4 yıl ve 46486,
· II-sayılı listedeki illerde 5 yıl ve 56486,
· III-sayılı listedeki illerde 6 yıl ve 66486,
Olarak uygulanmaktaydı.

• 26.12.2018 tarihli ve 30607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
25.12.2018 tarihli ve 503 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki 
kararla bu kapsamındaki teşvikin uygulanma süresi (I) , (II) ve (III) 
sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri için 
31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.
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23.02.2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
22.02.2020 tarihli ve 2137 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Karar
ile (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösterip beş
puanlık Hazine indiriminden yararlanan işyerlerinin 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen
sigortalılardan dolayı söz konusu 6 puanlık ilave prim
teşvikinden 31.12.2019 tarihi itibarıyla sona eren yararlanma süresi
31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

24.02.2021 tarihli 31405 sayılı Resmi Gazete yayımlanan karar ile 5510
sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas
kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan (51
il ve 2 ilçe) sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar
uzatılmıştır.

6-) İlave 6 Puanlık teşvikin uygulandığı iller:

(I) sayılı liste;
Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzincan,
Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya,
Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illeri yer alırken,
(II) sayılı liste;
Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane,
Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve
Yozgat yer alırken,
(III) sayılı liste;
Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars,
Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Gökçeada-Bozcaada ilçeleri
yer almaktadır.

7-) Sonuç olarak;
Süre uzatımı ile birlikte, söz konusu illerde faaliyet gösteren ve 5 puanlık
indirimden de yararlanan işyerleri 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihlerinde
6 puanlık ilave teşvikten yararlanmaya devam edebileceklerdir.
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İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında 
uygulanmaktadır.

• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c 
kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör 
işverenlerince istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.

• İşyeri yönünden aranılan şartlar:
– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe 
alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki 
veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave 
olarak çalıştırılması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya
verilmesi,
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari 
para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
borçlarının bulunmaması,
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği 
sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin 
bulunmaması,
gerekmektedir.

• Destek tutarı
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı 
hesaplanacaktır.
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• Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam 
edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanacak tüm primler (1.341,56 TL) ile 214,97 TL’lik damga ve gelir 
vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.556,53 TL)

• Destek Süresi
2022/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 
31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 
aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 
yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı 
engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun 
kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama 
sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 
1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı 
takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten 
yararlandırılır.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi 
teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.
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KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN 
TEŞVİKİ

31.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör 
işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi 
işveren payları (733,37 ila 5.500,41 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanmaktadır.

Faydalanma şartları

- Kişinin son 6 aydır işsiz olması
- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı 
çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
- Özel sektör işvereni olması

Faydalanma süresi

 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
 Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi 

alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü 
yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,

süreyle destek sağlanmaktadır.

İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı 
olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm 
getirilmiştir.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde 
SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi 
gerekmektedir.
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NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

1. Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının
artırılmasını sağlamaktır.

2. Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli
eleman için destek verilir.

3. Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi
itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş,
yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı
olarak çalışan eleman için verilir.

4. İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın
işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 2 (altı) aya ait SGK
Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün
olması gerekir.

5. İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4
(dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

6. Nitelikli eleman giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında
aşağıdaki yöntem dikkate alınır.

a) Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen
işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti
üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve
çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30 (otuz)’a
bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı
ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu
katsayısı; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans
mezunları için 1,25 (bir yirmi beş), lisans mezunları için 1,5
(bir buçuk), yüksek lisans mezunları için 1,75 (bir yetmiş beş),
doktora mezunları için 2 (iki) olarak uygulanır.
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b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) idari kayıtlarındaki sigorta
primine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesi ile elde
edilen günlük tutar belirlenir. c) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen
günlük tutarlardan düşük olanının, çalışma gün sayısı ile çarpımı
sonucunda çıkan tutarın destek oranıyla çarpılmasıyla aylık destek
tutarı belirlenir

7. Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde ödeme
talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi esas alınır. Söz konusu
tarihte nitelikli elemanın birden fazla mezuniyetinin olması
durumunda işletmenin seçtiği mezuniyet durumu esas alınır. Destek
sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler
dikkate alınmaz

8. İşletme ve nitelikli elemana ilişkin SGK ve/veya Yükseköğretim
Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller
kapsamında Uygulama Birimi tarafından KBS üzerinden yapılır.
Uygun durumlarda bazı sorgulamalar KBS üzerinden otomatik
olarak yapılabilir.

9. Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal
yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek
alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana,
baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu
destek kapsamında istihdam edilemez.

10. Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen
işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar
için destek ödemesi yapılmaz.

11. Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten
ayrılması durumunda elemana ilişkin destek süreci sona erer. Ancak
askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek
kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede
işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması
şartı ile destek verilebilir.
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12. İşletme, nitelikli elemanın işe giriş tarihi itibariyle en az 3 (üç)’er
aylık dönemler için KBS üzerinden destek ödemesi talep eder.
İşletme, programın tamamlanması, nitelikli elemanın işten
çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması halinde 3 (üç) aylık
dönemin tamamlanmasını beklemeden destek ödeme talebinde
bulunabilir.

13. Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam
edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek
ödeme talebi işletmenin KBS’de kayıtlı olduğu Uygulama Birimine
yapılır.

14. İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden
fazla alt işveren numarası olması durumunda; nitelikli elemanın SGK
giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün kaybı olmadan
gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin
destek süreci sona erer ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan
aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

15. İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak
işe ara verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe
devam ettiği takdirde destek süreci devam eder. Rapor süresince
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik
Ödemesine destek sağlanmaz.

16. Nitelikli eleman için sağlanan destek, destek programı bitiş tarihi
itibariyle sona erer.

17. Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.
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GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

1. Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği
ve sertifika desteği sağlanır.

2. Girişimcinin işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini
tamamlamış olması gerekir.

3. Destek programının süresi, başvurunun uygulama birimi tarafından
uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıldır.

4. İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez
faydalanabilir.

5. Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan
işletmeye 5.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

6. Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi
ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı
hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a)
kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının
toplamı dikkate alınır.

7. Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren 1
inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans
dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri
ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

8. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın,
engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda
her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL
eklenerek en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır

9. İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi
statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

10. İşletme başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
11. Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek

programının uygulama esaslarında ayrıca belirtilir
12. Uygulama birimi tarafından uygun bulunan ödeme talebi için

işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır.
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