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6661 sayılı Kanunla Getirilen 
İşverenlere Verilecek Asgari 
Ücret Prim Desteği

REHBER CONSULTING



 Asgari ücrette beklenenin üzerinde bir artış yapılması dolayısıyla işveren üzerinde oluşan maliyetin 
belli bir miktarda Hazine tarafından karşılanması ve bu çerçevede, kayıtlı istihdamın teşviki ve 
KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla,

27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 nci maddesi ile düzenleme yapılmıştır.

 Söz konusu destek sürekli bir destek olmayıp, 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak 
üzere verilen süreli bir destektir. 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



Temel olarak şu an itibariyle 2 Düzenleme mevcuttur

1. 6661 Sayılı Kanun, Madde 17,

2. SGK Başkanlığı, 10.02.2016 Tarih ve 2016/4 Sayılı Genelge

REHBER CONSULTING

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



Uygulamaya İlişkin Genel 
Düzenlemeler

REHBER CONSULTING



• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun 
vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 

• 5018 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. 

REHBER CONSULTING

Asgari ücret desteğinden faydalanabilecek işverenler kimlerdir? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



Hayır. Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortası) tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için yararlanmak mümkündür. 

REHBER CONSULTING

Asgari ücret desteğinden işyerinde çalıştırılan bütün sigortalılardan dolayı faydalanmak
mümkün müdür? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortası) tabi olan sigortalılar için Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 
yararlanılması mümkün bulunmaktır. 

Bu bakımdan dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri olup bu belge türlerinden bildirilen sigortalılar 
bakımından anılan madde hükmünde yer verilen destek unsurundan yararlanılma imkanı 
bulunmaktadır. 

REHBER CONSULTING

Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri bakımından hangi belge türlerinden bildirilen 
sigortalıların asgari ücret desteğinden yararlanma imkanı bulunmaktadır? Asgari Ücret 

Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

Örneğin 01.01.2016 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş İş Yerlerine İlişkin Olarak



Asgari ücret desteği, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı 
kapsamda bulunan işverenlere 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere verilecek 
sürekli olmayan süreli bir destektir. 

REHBER CONSULTING

Asgari ücret desteği sürekli verilecek bir destek uygulaması mıdır? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında işyerinin 
01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır. 

01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde; 
2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli 
sigorta kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı 85 TL (Aylık 2.550. TL) ve altında 
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari 
aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen 
sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim 
ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır. 

- 2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde; 
2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup 
prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim 
ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak 
dikkate alınacaktır. 

İşyerinin tescil tarihinin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının 
hesaplanması bakımından bir önemi var mı? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

Destekten yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu 
bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacaktır. 

Asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar ne kadardır? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır. 

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı bulunmakta mıdır? 



REHBER CONSULTING

Hayır. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan 
sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin Ocak ayı prim ve hizmet belgesi Şubat 
ayında verildiğinden bu belgenin alınmasından sonra destek tutarı çalışan sigortalı 
sayısına göre belirlenebilecek olup, Mart ayının sonuna kadar ödenecek primlerden 
mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır. 

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarının takip eden ay/aylardan doğan sigorta 
prim borçlarına mahsup edilecek olması nedeniyle destekten yararlanılacak son ay olan 
Aralık ayı için belirlenecek destek tutarı ise 2017/Şubat ayı sonuna kadar ödenecek 
primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır. 

Asgari ücret desteği ile sağlanan indirim işverenlerin cari ay sigorta prim borçlarına mı 
mahsup edilecektir? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

Hayır. Usul ve esası genelgede açıklanmış olan şartları taşıyan işverenler, Kanun 
hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Dolayısıyla diğer sigorta 
prim teşvik uygulamalarında olduğu gibi aylık prim ve hizmet belgesini oluştururken asgari 
ücret desteğinden yararlanabilmek için farklı bir Kanun türü seçimi yapılmayacaktır. 

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için aylık prim ve hizmet belgesini onaylar iken 
diğer sigorta prim teşviklerinde olduğu gibi farklı bir Kanun türü seçimi yapılacak mı? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



01.01.2016 Tarihinden Önce Tescil 
Edilmiş Olan İşyerlerinde Uygulama

REHBER CONSULTING



REHBER CONSULTING
‐Dönem Sonu İşlemleri‐
16 Aralık 2015, İstanbul

‐2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi, 

-2016 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi, 
gerekmektedir. 

Asgari ücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

2015 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen 
veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün 
sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem 
yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması 
gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 29/2/2016 tarihinde sonra 
işleme alınacak olan 2015 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal niteliğindeki aylık prim 
ve hizmet belgelerindeki (S.S.İ.Y’nin 102 inci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde 
verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile 
prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

01.01.2016 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş İş Yerlerine İlişkin Olarak; Destekten 
Yararlanacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması



REHBER CONSULTING

01.01.2016 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş İş Yerlerine İlişkin Olarak; Destek Yararlanacak
Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması



REHBER CONSULTING

2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren ve genelge belirtilen belge 
türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 85TL nin altında olan 
sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

2015 yılının aynı aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve 
günlük prime esas kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün 
sayılarını geçmemek üzere, cari ayda uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden 
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

Destekten yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu 
bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacaktır. Destek tutarı 
takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2015 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış 
veya 2015 yılının en son bildirim yapılan ayından 2015 yılı sonuna kadar hiç bildirim 
yapılmayan işyerleri hakkında, Genelgenin «2016 yılından Tescil Edilmiş /Edilecek Olan 
İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler» bölümündeki usullere göre yürütülecektir.

Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması-Devamı 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

2015 yılı Şubat ayında 1 numaralı belge türünden bildirilen ve kazançları 85 TL altı 
olan 4 sigortalının prim ödeme gün sayısının 120, kazançları 90 TL ve üzeri 4 
sigortalının ise 100 gün prim ödeme gün sayısı olduğu, aynı işyerinin 2016 yılı Şubat 
ayında Kuruma verdiği 1 numaralı belge türünden bildirilen sigortalıların prim ödeme 
gün sayılarının ise 160 olduğu varsayıldığında destekten yararlanılacak gün sayısı 
ve destek tutarı ne olacaktır? Bu destek tutarına ilişkin mahsuplaşma hangi ayda 
yapılacaktır? 

Kazançları 2015/Şubat ayında 85 TL altı olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi 4 sigortalı 
için bildirilmiş 120 gün 2016/Şubat ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas 
alınacaktır. 120 günlük prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutar(120 x 3,33 = 399,60-TL) ilgili işveren açısından 2016/Şubat ayı için yararlanılacak 
azami destek tutarı olacaktır. Bu destek tutarı işverenin 2016/Nisan ayının sonuna kadar 
ödeyeceği primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır. 

Örnek 1

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

2015 yılı Mart ayında (1) numaralı belge türü ile 4 sigortalı ve 120 gün, (2) numaralı belge 
türü ile 2 sigortalı ve 60 gün , (24) numaralı belge türü ile 1 sigortalı ve 30 gün bildirim 
yapan bir işyerinde;

2015/Mart Ayı APHB ile Bildirilen Sigortalılar;

Örnek 2

Sigortalı 2015 Yılı 
Belge Türü

2015 Yılı 
Gün 
Sayıları

Toplam 
SP Esas 
Kazanç 
Tutarı TL

Günlük SP
Esas 
Kazanç
Tutarı TL

Uygulamada 
Baz Alınacak 
Günlük SP 
Esas Kazanç 
Tutarı TL

Uygulamada 
Dikkate Alınacak 
Olan Sigortalıların 
Gün Sayısı

(a) 1 30 1500 50 85 30
(b) 1 30 1700 56,66 85 30
(c) 1 30 2000 66,66 85 30
(d) 1 30 5000 166,66 85 -
(e) 2 30 2500 83,33 85 -
(f) 2 30 2550 85 85 -
(g) 24 30 2000 66,66 85 30

TOPLAM 120 gün

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

2016/Mart Ayı APHB ile Bildirilen Sigortalılar;

2016/Mart ayında destekten yararlanabilecek sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 
150 olmasına karşın; 2015/Mart ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan 1 
numaralı belge ile bildirilen a, b, c sigortalıları ile 24 no’lu belge türü ile bildirilen g 
sigortalısına ilişkin yapılan bildirimler 120 gün olduğundan ( sigortalı (d)’nin 2015/Mart 
ayındaki günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL’nin üstünde olduğundan, (e) ve (f) 
sigortalıları ise 2 numaralı belge türüne sahip olduğundan hesaplamaya dahil edilmemiştir) 
işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 120 gün olacaktır.
Bu çerçevede işverene verilecek asgari ücret destek tutarı 120 gün x 3,33 TL=399,60TL 
olacaktır.

Örnek 2- Devam

Sigortalı 2016 Yılı 
Belge Türü

2016 Yılı Gün 
Sayıları

Toplam SP 
Esas Kazanç 
Tutarı TL

Uygulamada Dikkate 
Alınacak Olan 
Sigortalıların Gün Sayısı

(a) 1 30 1647 30
(b) 1 30 2000 30
(c) 1 30 2500 30
(d) 1 30 6000 30
(e) 2 30 3000 -
(f) 2 30 3000 -
(g) 24 30 2500 30

TOPLAM 150 gün

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

2015 yılı ve öncesinde tescil edilen ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi işçi çalıştıran 
işverenlerin 2016 yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının 
hesaplanmasında bir önceki yılın aynı ayına(2015/Ocak ayı) ilişkin olarak aylık prim ve 
hizmet belgesi verilmemiş olması halinde, uzun vadeli sigorta kollarından bildirim yapılmış 
takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarak 
destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. 

Buna göre 2016 yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının 
hesaplanmasında 2015/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler 
esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. 

İlk defa sigortalı çalıştırmaya 01/04/2015 tarihinde başlayan bir işyeri 2015 yılının kıyaslama 
yapılacak Ocak ayında bildirimi bulunmaması nedeniyle 2016/Ocak ayında destekten 
yararlanamayacak mı? Asgari Ücret 

Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

2015 yılının ilgili ayında yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri 
dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takip eden uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ilk 
bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır. 

Örneğin, 01/01/2016 tarihi öncesinde tescil edilmiş olan (A) işyeri işvereni tarafından 2016 
yılı Ocak ayında 1 numaralı belge türü ile 4 sigortalı ve 120 gün bildirim yapıldığı, bu 
işyerinin 2016/Ocak ayı için destekten yararlanabileceği gün sayısını bulmak için esas 
alınacak 2015 yılı Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin bildirimde bulunulmadığı 
sadece 2 numaralı belge türü ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan 2 
sigortalı için bildirimde bulunulduğu, 2015/Ocak ayını takip eden uzun vadeli sigorta 
kollarına ilişkin ilk bildirim yapılmış ayın 2015/Şubat ayı olduğu bu ayda 2 numaralı belge 
türünden yapılan bildirim yanı sıra 1 numaralı belge ile 1 sigortalı ve 20 gün bildirimde 
bulunulduğu varsayıldığında, 2016 yılı Ocak ayı için 2015 yılı Şubat ayında bildirilen 20 
gün asgari ücret desteğinin hesabında dikkate alınacaktır. Buna göre destek tutarı 20 x 
3,33 = 66,60-TL olacaktır. 

01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerleri bakımından bir önceki yılın kıyaslama 
yapılacak ilgili ayında uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında bildirim yapılmış 
olması halinde destekten yararlanılacak gün sayısı nasıl belirlenecektir? Asgari Ücret 

Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer 
altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı 
hesaplanırken 2015 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 170 TL ve altında 
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek 
suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen 
prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır. 

01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde asgari ücret 
desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanacaktır? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerleri için öngörülen hesaplamaya göre destekten 
yararlanılacak prim ödeme gün sayısı tespit edilecektir. 

2015 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri 
bakımından asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanacaktır? Asgari Ücret 

Hazine 
Desteği



2016 Yılında İlk Defa Tescil 
Edilmiş/Edilecek Olan İşyerlerinde 
Uygulama

REHBER CONSULTING



REHBER CONSULTING

-2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

-Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

-İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 
zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesine göre taksitlendirmiş olması, 

-2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi, bildirdiği sigortalıları fiilen 
çalıştırması ve prime esas kazançlarını eksik bildirmemesi, 

gerekmektedir. 

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanma 
şartları nelerdir? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği

2016 Yılında İlk Defa 
Tescil Edilen İş 
Yerlerinde
Uygulama
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Uzun Vadeli Sigorta Kollarını İçeren ve Genelgenin ekinde bulunan belge türleri ile bildirilen 
sigortalılardan dolayı faydalanılabilecektir.

Örnek:
2016 yılı Ocak ayında;
(1) Nolu belge türünden 5 sigortalı
(2) Nolu belge türünden 3 sigortalı
(13) Nolu belge türünden 2 sigortalı
(23) Nolu belge türünden 2 sigortalı

Bildirildiği varsayıldığından, 2016 yılı Ocak Ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden 
bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

Kapsama Giren Sigortalılar

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği

2016 Yılında İlk Defa 
Tescil Edilen İş 
Yerlerinde
Uygulama
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2016 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde verilen veya resen düzenlenen asıl, 
ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim 
ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, 
mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 28/02/2017 tarihinden sonra 
işleme alınacak olan 2016 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve 
hizmet belgelerindek (S.S.Y.İ.’nin 102 nci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği 
kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeleri dahil) gün sayısı ile prime 
esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

2016 yılından tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz 
alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından genelge ekinde yer alan 
belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

Dolayısıyla 2016 yılından tescil edilen işyerlerinde 85 TL ve altında günlük sigorta primine 
esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst 
sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas 
alınacaktır.

Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği

2016 Yılında İlk Defa 
Tescil Edilen İş 
Yerlerinde
Uygulama
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Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması-Devam

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği

2016 Yılında İlk Defa 
Tescil Edilen İş 
Yerlerinde
Uygulama

Destekten yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı 
sonucu bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacaktır. 
Destek tutarı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.
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Örnek

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği

2016 Yılında İlk Defa 
Tescil Edilen İş 
Yerlerinde
Uygulama

2016/Ocak ayı APHB ile bildirilen sigortalılar;

2016/Ocak ayı için baz alınacak günlük prime esas kazanç tutarı olmadığından, uzun vadeli sigorta
kollarına tabi sigortalılardan 1 numaralı belge türü ile bildirilen a, b, c, d sigortalıları ile 24 ve 35
nolu belge türü ile bildirilen g ve h sigortalılarına ilişkin yapılan bildirimlerden dolayı işverenin
yararlanabileceği toplam gün sayısı 180 gün olarak tespit edilecektir. Bu gün sayısının 3,33 TL
rakamı ile çarpımı suretiyle bulunan 599,4 TL destekle sağlanacak indirim tutarı olacaktır.

Sigortalı 2016 Yılı 
Belge Türü

2016 Yılı Gün 
Sayıları

Toplam SP
Esas Kazanç 
Tutarı TL

Günlük SP
Esas Kazanç 
Tutarı TL

Baz Alınacak 
günlük SP 
Esas Kazanç 
Tutarı TL

Uygulamada 
Dikkate 
Alınacak 
Olan 
Sigortalıların 
Gün Sayısı

(a) 1 30 1500 50 Yok 30
(b) 1 30 3000 100 Yok 30
(c) 1 30 2000 66,66 Yok 30
(d) 1 30 5000 166,66 Yok 30
(e) 2 30 3500 116,66 Yok -
(f) 2 30 2550 85 Yok -
(g) 24 30 2000 66,66 Yok 30
(h) 35 30 6000 200 Yok 30

TOPLAM 180 gün
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Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya 
mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, prime esas kazancını eksik bildirdiği veya 
bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2016 Ocak(Daha sonra 
tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2016 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi 
2016 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme 
zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır. 

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin 2016 yılı için çalıştırdığı kişileri 
sigortalı olarak bildirmediğinin veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığının tespit 
edilmesi halinde destekten yararlanılması mümkün müdür? Asgari Ücret 

Hazine 
Desteği

2016 Yılında İlk Defa 
Tescil Edilen İş 
Yerlerinde
Uygulama



Uygulamaya İlişkin Diğer 
Düzenlemeler
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2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin 
denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya 
mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 
anlaşılması halinde, 2016 Ocak ila 2016 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi 
yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile 
birlikte geri alınacaktır. 

İşyerlerinin (tescil tarihine bakılmaksızın) 2016 yılı için sigorta primine esas kazancı 
eksik bildirdiğinin tespit edilmesi halinde destekten yararlanılması mümkün müdür? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği
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Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı 
durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak asgari ücret 
desteği tutarından az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar asgari ücret desteği 
verilecektir. 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı 
durumlarda asgari ücret desteğinden yararlanılacak tutar ne olacaktır? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



REHBER CONSULTING

Hayır. Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak 
değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, 
bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış 
olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil 
olunacaktır. 

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak 
değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması 
halinde destekten yararlanılması mümkün müdür? Asgari Ücret 

Hazine 
Desteği
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Hayır, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde 
durulmaksızın işyeri bazında işlem yapılacaktır. 

İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi veya farklı bir ile 
nakledilmesi halinde işyerine yeni numara verilecek olmasına karşın bu işyerleri asgari 
ücret desteğinden, nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanacaktır. 

Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde işverenler açısından bir hak kaybı söz konusu 
mudur? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği
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Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, her bir alt işveren 
tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları asıl 
işverenin ve/veya varsa diğer alt işverenlerin prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate 
alınmayacak olup, her bir alt işveren için hesaplama müstakil bir işverenmiş gibi ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

Alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların destekten 
yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında bir farklılık bulunmakta 
mıdır? Asgari Ücret 

Hazine 
Desteği
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Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, alt işverenlik 
tescilinin 01/01/2016 tarihinden önce yapılmış olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır. 
Buna göre, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin 
kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 01/01/2016 tarihinden önce yapılmış olması ve 
2016 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde veya 01/01/2016 tarihinden sonra 
yapılmış/yapılacak olması halinde müstakil işverenler için öngörülen usul ve esaslar 
çerçevesinde asgari ücret destek tutarı her bir alt işveren için müstakil bir işverenmiş gibi 
ayrı ayrı hesaplanacaktır. 

Alt işverenlerin tescil tarihinin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının 
hesaplanması bakımından bir önemi var mı? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği
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Asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile 
birlikte sorumlu olması nedeniyle söz konusu durumların bulunması halinde, ilgili alt 
işverenler ile asıl işveren de destekten yararlandırılmayacaktır. Buna karşın diğer alt 
işverenler destekten yararlanmaya devam edecektir. 

Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığı sigortalıların prime 
esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının yada 
bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde asıl işveren 
destekten yararlanabilecek midir? Asgari Ücret 

Hazine 
Desteği
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Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına 
tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ay içinde 
çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan 
sigortalıları ev hizmetlerinde çalıştıran işverenler de anılan destekten yararlanacaktır. 

Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine karşın uzun vadeli sigorta 
kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 
kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden 
yararlanabilecek midir? 

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği
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Hak edilen destek tutarları; Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri menüsü altından 6661 Sayılı
Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları alt menüsünden görüntülenebilmektedir.

Asgari Ücret Hazine Desteği E-Bildirge Ekranına Eklenmiştir

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği
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Asgari Ücret Hazine Desteği E-Bildirge Ekranına Eklenmiştir- Devamı

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği
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Asgari Ücret Hazine Desteği E-Bildirge Ekranına Eklenmiştir- Devamı

Asgari Ücret 
Hazine 
Desteği



6663 Sayılı Kanunla İş Kanunu 
ve Sosyal Güvenlik Kanununda 
Yapılan Değişiklikler
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6663 Sayılı Kanunun 28. Maddesiyle 5510 Sayılı Kanunun «Prim Oranları ve Devlet 
Katkısı» başlıklı 81. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan « On ve üzerinde sigortalı 
çalıştıran işyerlerine» ibaresi «Bu kanunun 4ncü maddesinin 1nci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör iş yerlerine» şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle Teşvikten yararlanacak olan illerde değişiklik yapılmamakla birlikte, 
on ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı kaldırılarak, diğer şartların sağlanması halinde tüm 
işverenlere ilave altı puanlık teşvikten faydalanma imkanı getirilmiştir.

İlave Sigorta Primi Teşvik Oranının Uygulamasında Asgari Çalışan Sayısı Şartı 
Kaldırılmıştır

6663 Sayılı 
Kanunla 
Yapılan 
Değişiklikler
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‐Dönem Sonu İşlemleri‐
16 Aralık 2015, İstanbul

Buna göre;

1) Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, 
Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, 
Trabzon ve Uşak'ta 31 Aralık 2016 tarihine kadar,

2) Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, 
Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat’ta 31 Aralık 2017 tarihine 
kadar;

3) Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada için 31 Aralık 2018 tarihine kadar

herhangi bir sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine, sigorta primi işveren hissesinde beş 
puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

İlave Sigorta Primi Teşvik Oranının Uygulamasında Asgari Çalışan Sayısı Şartı 
Kaldırılmıştır-Devamı

6663 Sayılı 
Kanunla 
Yapılan 
Değişiklikler
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Kanunun 23. Maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un «Sigortalı Sayılmayanlar» başlıklı 6. 
Maddesinin 1.fıkrasına eklenen bent ile düzenleme yapılmıştır.

Yaşlılık aylığı almakta iken 4/b (Bağ-kur) sigortalısı olarak tekrar çalışmaya başlayanların 
yaşlılık aylıklarının kesilmesini istememeleri halinde %10 SGDP ödemeleri gerekmekteydi.

Yapılan değişiklikle 4/b (Bağ Kur) kapsamında çalışmaya başlayan emekliklerden sosyal 
güvenlik destek primi alınmayacaktır. Düzenleme yalnızca 4/b sigortalılarını 
kapsamaktadır.

4/b Kapsamında Çalışan Emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi Alınmamasına 
İlişkin Düzenleme

6663 Sayılı 
Kanunla 
Yapılan 
Değişiklikler
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Kanunun 27. maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un «Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar» 
başlıklı 60. maddesinde yapılan değişiklikle;

Ana veya babasından dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan 
gençlerden lise ve dengi okul mezunu olanlardan en fazla 20 yaşını, yükseköğrenimden 
mezun olanlardan ise en fazla 25 yaşını geçmeyenler, mezuniyet tarihlerinden itibaren iki 
yıl süreyle gelir testi yaptırmaksızın ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanacaktır.

Kanunun 27. maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un «Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma 
Şartları» başlıklı 67. maddesinde yapılan değişiklikle;

Lise ve dengi okullardan mezun olanlardan en fazla 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun 
olanlardan ise en fazla 25 yaşını geçmeyenler mezuniyet tarihlerinden itibaren iki yıl 
süreyle ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanacaktır.

Lise ve Üniversite Mezunlarına 2 Yıl Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı 
Getirilmiştir.

6663 Sayılı 
Kanunla 
Yapılan 
Değişiklikler
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Çalışanlar doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alabilecek.

4857 Sayılı İş Kanununda yapılan değişikliklerle çalışanlara doğum veya evlat edinme 
sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı getirilmektedir.

Bu hakkı kullanmaları halinde çalışılmayan süreler için uzun vadeli sigorta kolları primleri 
ile genel sağlık sigortası primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacağı da 
düzenlenmiştir.

Ebeveynlerden biri çocuğu ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.
4857 sayılı İş Kanununun 13. maddesine eklenen fıkralar ile; analık izni ve yarı zamanlı 
çalışma sonrasında, çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlere 
kısmi süreli çalışma hakkı verilmiştir.

Buna göre; ebeveynlerden biri, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip 
eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecektir.

Bu talep, işveren tarafından karşılanacak ve geçerli fesih nedeni sayılmayacaktır. Ayrıca, 
kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak 
üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilecektir. Diğer taraftan, kısmi süreli çalışmaya geçen 
işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi 
kendiliğinden sona erecektir.

İş Kanunu İle İşsizlik Sigortası Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

6663 Sayılı 
Kanunla 
Yapılan 
Değişiklikler
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Çalışan kadınların doğum sonrası belirli sürelerde ücretsiz izin kullanma hakkı 
getirilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine eklenen fıkralar ile; çalışan kadınlara doğum 
sonrası analık izninin bitiminden itibaren, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve 
çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen 
kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda120 gün, 
sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 
izin kullanabilme hakkı getirilmektedir.

İş Kanunu İle İşsizlik Sigortası Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler-Devamı

6663 Sayılı 
Kanunla 
Yapılan 
Değişiklikler



4447 sayılı Kanunun Geçici 10. 
maddesinde öngörülen Sigorta 
Prim Desteğinin Süresinin 
Uzatılması
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Hatırlanacağı üzere, 25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren «6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun» ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 10 ncu
madde eklenmiş ve bu düzenleme ile sigorta primi işveren hissesi desteği getirilmişti.

Konuya ilişkin SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 7/6/2011 tarih ve 2011-45 sayılı Genelge
ile açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu prim desteğinin uygulama süresine ilişkin 31.12.2015 tarihi, 28/12/2015 tarih ve
29576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/12/2015 tarih ve 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 ncu maddesinde öngörülen prim desteğinden, anılan 
maddede öngörülen şartlara haiz olup 31/12/2020 tarihine kadar işe alınan sigortalılar 
yönünden yararlanılması mümkün olacaktır.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 ncu Maddesinde Öngörülen Prim Desteğinin Süresi 
Uzatılmıştır

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 10 
ncu Maddesi



4447 sayılı Kanunun Geçici 15. 
maddesinde öngörülen Sigorta 
Prim Desteği

REHBER CONSULTING
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23/04/2015 tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645
Sayılı Kanunun 28 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 15nci
madde eklenmiştir.

Buna göre; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu
tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını
tamamlayanların;
a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek

alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4ncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması

Kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42
ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 Sayılı Kanunu’nun 81 nci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait
oranına göre ve aynı Kanunun 82nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt
sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan iş
başı eğitim programlarının katılımcıları için söz konusu süreler 6 ay artırımlı uygulanır.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 15nci Maddesinde Öngörülen Prim Desteği

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 15nci 
Maddesi
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Söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslara ilişkin SGK Başkanlığı tarafından
yayımlanan 05 Ocak 2016 tarih ve 2016/1 sayılı Genelge İle Açıklamalar yapılmıştır.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 15nci Maddesinde Öngörülen Prim Desteği

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 15nci 
Maddesi
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Madde de yer alan düzenleme ile ayrıca, Fondan karşılanan prim tutarlarının, gelir ve
kurumlar vergisi uygulamalarında gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağı
hüküm altına alınmıştır.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 15nci Maddesinde Öngörülen Prim Desteği

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 15nci 
Maddesi
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4447 Sayılı Kanunun geçici 15nci maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden
yararlanılabilmesi için;

Sigortalı yönünden;
a) 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı

eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
b) 23/04/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
c) 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
d) Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

İşyeri yönünden;
a) Özel sektör işverenine ait olması,
b) Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen

aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak
çalıştırılması,

c) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
d) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 15nci Maddesinde Öngörülen Prim Desteğinden 
Yararlanmanın Genel Şartları

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 15nci 
Maddesi
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Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma 
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave 
olarak çalıştırılması şartına bir Örnek

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 15nci 
Maddesi
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Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma 
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave 
olarak çalıştırılması şartına bir Örnek-Devam

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 15nci 
Maddesi
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Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

-30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından
48 ay süreyle,
-01/07/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan
sigortalılar açısından 42 ay süreyle,

Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet
göstermesi halinde;

-30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından
36 ay süreyle,
-01/07/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan
sigortalılar açısından 30 ay süreyle,

Söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Sigorta Primi Desteğinden Yararlanma Süresi

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 15nci 
Maddesi
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4447 sayılı Kanunun geçici 15nci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden, öncelikle 5510
sayılı Kanunun 81/1-(ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar
üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerine beş (5) puanlık prim
indirimi, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren
hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır.

Örnek: (A) anonim şirketinde 2/10/2015 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 15nci
maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilk aydaki
Prim ödeme gün sayısının;30
Prime esas kazanç tutarının ise 2.500,00TL olduğu varsayıldığında,

2.500,00TL x 5/100= 125,00 TL Hazine,
1.273,50x15,5/100= 197,39 TL İşsizlik sigortası fonu tarafından karşılanacaktır.

Dolayısıyla işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi;
2.500,00TL x 34,5/100=862,50 TL

862,50TL- (125,00+197,39)= 540,11 TL olacaktır.

Sigorta Primlerinin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Kısmının 
Hesaplanması

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 15nci 
Maddesi
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4447 sayılı Kanunun geçici 15nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta prim
desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması
gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak başvurular,
www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinden «İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi» menüsü
işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır.

Sigorta Primi Desteğinden Yararlanmak İçin Yapılacak Başvurunun Şekli

4447 Sayılı 
Kanunun 
Geçici 15nci 
Maddesi



İşyerlerinde işveren veya 
işveren vekili tarafından 
yürütülecek İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Eğitimi, 
Sınav ve Belgelendirme

REHBER CONSULTING
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları
da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında
belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere
ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu
hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen
niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan
edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

İlgili Mevzuat ve Düzenlemeler
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmeliklerle düzenlenir:

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak

6) (Ek: 10/9/2014-6552/18 md.) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları,
eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar.

Yürürlük
MADDE 38 –
Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları
ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

yürürlüğe girer.

İlgili Mevzuat ve Düzenlemeler
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29 Haziran 2015 tarih ve 29401 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan «İŞYERLERİNDE İŞVEREN
VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK» ile

Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar
belirlenmiştir.

• Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde 
belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir. 

• İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan 
başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

• Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.

• Bu Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen 
işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren 
veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütme yükümlülüğü İSG-KATİP’e
kayıt tarihi itibari ile başlar.

İlgili Mevzuat ve Düzenlemeler
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Birinci fıkrada belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri dışındaki uzman
kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması Kanunda ilgili mevzuatta işverenler için öngörülen
yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Eğitimin Kapsamı, Eğiticilerin Nitelikleri, Eğitim Programı ve Programlara Başvuru
Eğitimin kapsamı ve şekli
(1) Bu Yönetmelik kapsamında; işveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimin programı, 
yönetmelik ekinde belirtilen konuları içerir.
(2) Eğitim programları açıköğretim yoluyla düzenlenir.
(3) Ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle 
desteklenmiş bir şekilde hazırlanır.

Eğitim verecekler ve eğiticilerin nitelikleri
(1) Eğitimler; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve 
akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle 
verilir.
(2) Yönetmelik Eki Ek-1’deki eğitim konularını hazırlayacak veya verecek eğiticilerde, uzmanlık 
alanları dikkate alınmak koşuluyla; öğretim üyesi olma ve/veya işyeri hekimliği ve iş güvenliği 
uzmanlığı eğitici belgesine sahip olma şartı aranır.

Eğitim programlarına başvuru
(1) Başvurular, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlendiği şekilde yapılır.

İlgili Mevzuat ve Düzenlemeler
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Eğitimin tamamlanması, belgelendirme ve ücreti

(1) Bakanlıkla protokol yapan üniversitelerce; eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara, 
Yönetmelik ekindeki içeriğe uygun protokolle belirlenen eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir.

(2) Sınavda, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır.

(3) Sınavda başarılı olanlar; protokolde belirlendiği şekilde, üniversitelerce Genel Müdürlüğe 
bildirilir.

(4) Eğitim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin üçte birini geçmemek 
koşuluyla, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından 
ödenir.

İlgili Mevzuat ve Düzenlemeler



İş Sağlığı ve Güvenliği 
Profesyonellerinin Çalışma 
Süreleri

REHBER CONSULTING
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30 Nisan 2015 tarihli ve 29342 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan «İŞ GÜVENLİĞİ
UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK» in 6 ncı maddesi
Yönetmeliğin 12nci maddesinde ile yapılan değişiklik çerçevesinde;

01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş güvenliği uzmanı, çalışma süreleri ile tam
gün çalıştırılmalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

İş güvenliği uzmanları, Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen
sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.”

“(6) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Sürelerinde Yapılan Değişiklik
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18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan «İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER
SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK» in 6 ncı maddesi
Yönetmeliğin 12nci maddesinde ile yapılan değişiklik çerçevesinde;

01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile tam gün
çalıştırılmalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen
sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.”

“(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile
hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla
çalışma yapamaz.”

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Sürelerinde Yapılan Değişiklik
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İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri- ÖZET



Yapılan Diğer Düzenlemeler

REHBER CONSULTING
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• 15.01.2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazete ile «Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların
Çalışma İzinlerine Dair» Yönetmelik yayımlanmıştır.

• 11.02.2016 tarih ve 29621 sayılı Resmi Gazete ile «İşyerlerinde işin Durdurulmasına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik» yayımlanmıştır.

Yapılan Diğer Düzenlemeler



Mevcut Teşviklere İlişkin Genel 
Hatırlatmalar
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• 5510 Sayılı Kanunun 81 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi düzenlenmiştir.

Söz konusu istisnadan yararlanmak için temel olarak;

- işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet
belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,

- sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece
karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,

- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunmaması

şarttır.

Teşviklere İlişkin Genel Hatırlatmalar
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• 5510 Sayılı Kanunun 81 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, yurt dışına
götürülen/gönderilen sigortalılar genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinden
beş puanlık indirimi düzenlenmiştir.

Söz konusu istisnadan yararlanmak için temel olarak;

- çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak işverenler tarafından bu Kanun uyarınca verilmesi
gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

- bu sigortalılara ilişkin olarak yatırılması gereken sigorta primi tutarlarının Hazinece
karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve

- bu işverenlerin Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcunun bulunmaması

şarttır.

Teşviklere İlişkin Genel Hatırlatmalar
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• 5510 Sayılı Kanunun 81 nci maddesinin ikinci fıkrasında on ve üzerinde sigortalı
çalıştıran işverenlere yönelik beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık sigorta prim
teşviki düzenlenmiştir.

Sunumumuzun yukarıdaki 50 nci sayfasında belirttiğimiz üzere, on ve üzerinde sigortalı
çalıştırma şartı kaldırılmıştır.

Teşvikten yararlanacak olan illerde değişiklik yapılmamakla birlikte, on ve üzerinde sigortalı
çalıştırma şartı kaldırılarak, diğer şartların sağlanması halinde tüm işverenlere ilave altı puanlık
teşvikten faydalanma imkanı getirilmiştir. Sunumumuzun 50 ve 51 nci sayfalarına bakılabilir.

Teşviklere İlişkin Genel Hatırlatmalar



REHBER CONSULTING

• 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında işsizlik
ödeneği alan sigortalıları istihdam eden işverenlere yönelik sigorta prim teşviği
düzenlenmiştir.

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son
altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak
işe alınması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi
tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi,
kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır.

Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları
sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime esas
kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası
primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması şarttır.

İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartları da yine aynı Kanunun 51nci maddesinde
açıklanmıştır.
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• 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 ncu maddesinde genç ve kadın
istihdamı ile mesleki eğitimin özendirilmesine yönelik sigorta prim teşviki
düzenlenmiştir.

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden
itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı
döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına
ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan
sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanır.

Konuya ilişkin SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan 7/6/2011 tarih ve 2011-45 sayılı Genelge ile açıklamalar
yapılmıştır.

Söz konusu prim desteğinin uygulama süresine ilişkin 31.12.2015 tarihi, 28/12/2015 tarih ve 29576 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 21/12/2015 tarih ve 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2020
tarihine kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 ncu maddesinde öngörülen prim desteğinden, anılan maddede 
öngörülen şartlara haiz olup 31/12/2020 tarihine kadar işe alınan sigortalılar yönünden yararlanılması 
mümkün olacaktır.

Teşviklere İlişkin Genel Hatırlatmalar



REHBER CONSULTING

• 4857 Sayılı İş Kanununun 30 ncu maddesinin altıncı fıkrasında engelli sigortalıların
istihdamına ilişkin sigorta prim teşviki düzenlenmiştir.

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu
işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü
olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi
çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su
altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan Sosyal Sigortalar Kanununa tabi
özürlü sigortalılar ile 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde
çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci
maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait
işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü
çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır.
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• 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3
ncü maddesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik sigorta
prim teşviki düzenlenmiştir.

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu 
kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen 
ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği 
projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve 
destek personeli ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti 
gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri 
üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanır.
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• 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun beşinci maddesinde
kültür yatırım ve girişimlerinin desteklenmesine yönelik sigorta prim teşviki
düzenlenmiştir.

Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili
idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya
girişimde çalıştıracakları işçilerin, Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca prime esas kazançları
üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak
şartıyla % 50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla % 25'i, Hazinece karşılanır.
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• 5510 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesinde Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar
Çerçevesinde işverenlere sağlanan sigorta prim teşviki

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 
gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, 81 inci maddede sayılan ve 82 nci madde 
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin 
tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya 
sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte 
sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Bakanlar Kurulu ayrıca Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak tutarın uygulama süresini, karşılama oranını ve 
kapsamını; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu illere göre farklılaştırmaya yetkilidir.

Primlerin Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilmesi için işverenlerce, çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu 
Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi ve Ekonomi 
Bakanlığınca karşılanmayan tutarın yasal süresi içinde ödenmiş olması şarttır.

2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 12 ve 13ncü maddelerinde ise söz konusu 
sigorta prim teşviği düzenlenmiştir.
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