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Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Ekonomistler Derneği sorumludur 
ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.’



YÜRÜRLÜKTEKİ
SİGORTA

PRİM TEŞVİKLERİ

1TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI GELECEĞE GÜVENLE BAKIYOR

Ülkemizde sigorta Prim teşvikleri ilk olarak 2004 yılında yürürlüğe giren 5084 Sayılı Kanunla birlikte 
uygulanmaya başlamıştır. Halen yürürlükte olan çeşitli kanunlar ile işverenlere  farklı prim teşvikleri 
sağlanmaktadır. 
Bu teşvikler vasıtasıyla ilgili kanunlarda belirtilen koşulların gerçekleştirilmiş olması koşuluyla işverenler 
tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin bir kısmı Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sigorta Prim Teşviklerinin Amaçları:
* Genel olarak yatırımların ve istihdamın artırılması,
* Düzenli prim ödemeyi teşvik,
* Genç , kadın, engelli ve mesleki eğitim mezunlarının çalışma hayatında yer alması,
* İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalıların işe yerleştirilmelerinin sağlanması,
* Kültür varlıklarının korunması,
* Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi  olarak sayılabilir.

Teşvikler ve Yararlanma Şartları
5 Puanlık Prim Teşviki → 5510 Sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. Mad-
desi ile düzenlenmiş olan teşvikten yararlanma süresi devamlı olup , teşviğin kapsamı “Prime esas 
kazanç üst sınırına kadar olan kazanç tutarının, işveren hissesinin %5'i Hazinece karşılanması” 
şeklindedir.
Yararlanma şartları; 
a)İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna Borcunun bulunmaması,
b)Kayıtdışı çalışanın tespit edilmemiş olması,
c)Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süre içerisinde verilmesi,
d)Sigorta primlerinin yasal süre içerisinde ödenmesi,

İşsizlik Ödeneği Alanları İstihdam Teşviki → 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. Maddesi ile 
düzenlenmiş olan teşvikten yararlanma süreye tabi olmayıp , teşviğin kapsamı 
“Asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik sigortası fonundan 
karşılanması” şeklindedir.
Yararlanma şartları;
a) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki 6 aya ilişkin bildirilen sigortalılara ilave olarak işe alınmış olması,
b) Sigortalının işe girdiği tarih itibariyle işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması,

Kadın Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki → 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. Maddesi 
ile düzenlenmiştir. (Geçici 10. Maddenin uygulanma süresi, 28/12/2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan  21/12/2015 tarihli ve 2015/8321 sayılı  
Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.)

Söz konusu teşvikten, 01.03.2011 ile 31.12.2020 tarihleri arasında;
a)Yeni işe alınan sigortalılardan,
b)Çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek 
öğretimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı yarar-
lanılabilecektir.
 
Teşvik kapsamında “Prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazanç tutarının işveren hissesinin 
tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.”
Yararlanma Şartları;
a)Sigortalının işe alındığı tarihten önceki 6 aya ilişkin bildirilen sigortalılara ilave olarak işe 
alınmış olması,
b)Sigortalının işe girdiği tarih itibariyle18 yaşından büyük olması,
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c)İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık sürede işsiz olması

Özürlü Teşviki → 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi ile düzenlenmiştir.
Aynı il içindeki işyerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri, korumalı 
işyerleri, kontenjan fazlası özürlü sigortalı çalıştıran veya yükümlü olmadığı halde özürlü sigortalı 
çalıştıran işyerleri kapsama girmektedir.

*50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde ve korumalı işyerlerinde çalıştırılan her bir 
özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesi-
nin tamamı (%100’ü) karşılanmaktadır. 
*Kontenjan fazlası özürlü sigortalı çalıştıran veya yükümlü olmadığı halde özürlü sigortalı çalıştıran işyer-
lerinde çalıştırılan her bir özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta 
primine ait işveren hissesinin yarısı (%50’si), *Kontenjan fazlası özürlü sigortalı çalıştıran veya yükümlü 
olmadığı halde özürlü sigortalı çalıştıran işyerlerinde çalıştırılan her bir özürlü sigortalı için prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin yarısı (%50’si), hazine 
tarafından karşılanmaktadır.
*Özürlü olarak çalıştırılacak kimselere ilişkin bilgileri içeren belgenin İŞKUR’a onaylatılıp Sosyal Güvenlik 
İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
*Çalıştırılan sigortalılarla ilgili aylık prim hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmelidir.
*Tahakkuk eden primlerin sigortalı hissesine ait tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait 
tutarının süresi içinde Kuruma ödenmesi gerekmektedir.

Kültür Yatırımı Teşviki → 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5. Maddesi ile 
düzenlenmiştir. Kültür yatırım belgesi alanların 3 yıl ,kültür girişim belgesi 
alanların 7 yıl süre ile yararlanabildiği teşvik kapsamında , prime esas kazanç üst sınırına kadar kazançlar 
üzerinden işveren hisselerinin kültür yatırımlarında %50'si kültür girişimlerinde %25'i Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından karşılanır.
Yararlanma Şartları;
a)Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmaması,
b)Kültür Bakanlığından yatırım ve girişim belgesi alınmış olması,
c)İşverenin Kurumlar vergisi mükellefi olması,

Ar-Ge Yatırımı Teşviki → 5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun 3. Maddesi ile düzenlenmiştir. Teşvik kapsamında “Prime esas kazanç üst sınırına 
kadar olan ücretler üzerinden işveren hissesinin %50'si Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır”. 
Teşvik süreli olup 31.12.2023 tarihine kadar yürürlüktedir.
Yararlanma Şartları;
a) Sosyal Güvenlik Kurumuna borç bulunmaması
b)Ar-Ge merkezlerinde en az 50 Ar-Ge personeli çalıştırılması,

*Kişiler hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp 
işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli 
çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. Prim gün sayısı eksik gösterildiği 
takdirde işsizlik sigortasının koşulları fiilen oluşmuş olmasına rağmen işçi kağıt üzerindeki durum nedeni 
ile bu haktan faydalanamayacak duruma düşebilir.

Bölgesel Yatırım Teşviki → 5510 Sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 
2.Maddesi ile düzenlenmiştir. Teşvik kapsamına giren illerde yatırıma bağlı olarak ilave istihdam sağlan-
ması amacını gütmektedir. Uygulama süresi bölgelere göre farklılık  arz etmekte olup kapsamı “Asgari 
Ücret üzerinden işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması ” şeklindedir.  
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Ege Bölgesi sahil kesimindeki herhangi bir şehir bu teşvik kapsamına giren iller arasında değildir.

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine göre Bölgesel Sigorta Primi Teşviki →
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir. Teşvik kapsamında 
“Prime esas kazanç üst sınırına kadar kazançlar üzerinden işveren hisselerinin 5 puanlık kısmı ile 
asgari ücret üzerinden 6 puanlık kısmı Hazinece karşılanmaktadır.”
Teşvikin sağlandığı süreler bölgelere göre farklılıklar göstermektedir.
Yararlanma Şartları;
a)İşyerinin, Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi,
b)İşyerinde en az 10 sigortalı çalıştırılması,
c)İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması,
d)Aylık prim ve hizmet belgesinin kuruma yasal süresi içinde verilmesi,
e)Sigorta primlerinin yasal süre içerisinde ödenmiş olması,
f)2886 / 4734 sayılı Kanunlar kapsamında ihale konusu iş üstlenilmemiş olması,
g)Kayıt dışı işçi çalıştırıldığı yada sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde tespitin 
olmaması.

İşverenlerce Yurtdışına Götürülen İşçilere Yönelik Teşvik → 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir. Teşvik kapsamında “Prime esas kazanç tutarı üzerinden  
hesaplanan genel sağlık sigorta primlerinin 5 puanlık kısmı Hazinece karşılanmaktadır”. Teşvik için 
uygulama süresi öngörülmemiştir.
Yararlanma Şartları;
a) Kuruma borcun bulunmaması,
b) Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmesi,
c)Sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
d)Kayıt dışı işçi çalıştırıldığı yada sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde tespitin 
olmaması,
e)İhale konusu iş üstlenilmiş olmaması.

İşkur İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanlar İçin SGK Prim Teşviki Uygulaması 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 6645 sayılı kanunun 28.maddesi ile işverenlere yeni teşvik imkanları sağlanmıştır.
İşbaşı Eğitim Programı İŞKUR tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen, Kuruma kayıtlı 
işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde (işverenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden 
ve 61 ilçede bulunan hizmet merkezlerinden kayıt yaptırabilirler) sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama 
yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlayacak olan bir işi işbaşında 
öğrenme programıdır. 
Programın amacı  mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazan-
dırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte 
zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkın-
da ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.
          
İŞKUR(Türkiye İş Kurumu)’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında en az 2 çalışanı olan işyerlerinde, işveren-
ler herhangi bir ücret ödemeden, mevcut işçi sayısının %10’una kadar ilave personel çalıştırabilmektedir. 
Çalışanların ücretleri ve sigorta primleri 320 fiili gün boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Bunun 
haricinde İŞKUR üzerinden işletmelerin mevcut personel sayısına ilave olarak yeni istihdam edecekleri 
personelin niteliğine göre 6 ay ile 54 ay arası sigorta primi işveren payından muaf tutulmaktadırlar. 
İşkur İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanlar İçin SGK Prim Teşviki Uygulamasının İşveren 
Açısından Olası Avantajları ;
1-İşverenler istihdam etmeyi  planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını 
   yakından izleyebilir, 
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2-Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirebilir, (program kapsamında çalışma en fazla 
320 gün sürebilir ve katılımcıya 2016 yılında günlük net 50,00 TL net ücret ve iş kazası ve meslek hastalığı 
sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri İşkur tarafından ödenir.)
3-İşgücü maliyetlerinin azalması ile rekabet avantajı sağlanabilir,
4-İşverenlerin katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkanı,  İşbaşı eğitim 
programlarına katılanlara İŞKUR’un  yaptığı ödemelere ek olarak işveren tarafından ödeme yapılırsa bu 
ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı,vergi matrahından indirilebiliyor.    (193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu  Md. 40/11 ; Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir: 
11. (Ek:  4/4/2015- 6645/9  md.) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 
faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar -Bu kapsamda işverenler tarafından ticari 
kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her  bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık 
olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz-).
5-Program kapsamında istihdam zorunluluğu yoktur. Ancak 1 yıl içinde tekrar yararlanmak 
istenirse o zaman daha önce katılan kişilerin % 20’sini en az 60 gün istihdam etme zorunluluğu vardır.
6-Katılımcıları programdan sonra istihdam eden işverenler SGK teşviklerinden yararlanabilirler.  Bu  teşvik, 
% 5 prim teşviki uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine  ait oranına göre ve asgari 
ücret üzerinden hesaplanacak tutarın tamamını kapsayacaktır.

Yararlanma Şartları;
a-18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak,
b-31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlamış olmak,
c-Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programın tamamlandığı meslek alanında istihdam 
edilmek,
d-İşe alımın yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak,

* İstihdamın yapıldığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay,
* Diğer sektörlerde 30 ay sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik SigortasıFonundan 
karşılanmaktadır.
*İŞKUR işbaşı eğitim programını bitirenlerin istihdamına ilişkin teşvik süresi eğitim programı bakımından 
31.12.2017 tarihinde sona erecek olmakla birlikte bu tarihin 1 yıl süre ile uzatılması yetkisi Bakanlar Kurulun-
dadır.

Bu ay hazırlamış olduğumuz yazımız ile yürürlükteki sigorta prim teşvikleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. 
Bazı teşvikler hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmesi ihtiyacı doğduğu takdirde ilerleyen zamanlardaki bültenler-
imizde daha kapsamlı bilgi paylaşımı yapabilmek dileğiyle...

Av. Yasemin MELEK

"Ekonomistler Derneği; Türkiye’de kayıtlı istihdamın artmasına katkı sağlamak, Kuşadası başta olmak üzere Türkiye’de 
turizm bölgelerinde kayıtlı istihdamın arttırılmasına ilişkin model uygulamalar geliştirmek amacıyla “Turizm Sektörü 
Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” Projesini yürütmeye başlamıştır. Projemiz; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Oper- asyonel Programı (İKG_OP) kapsamında “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Mali Destek Programı” kapsamında 
desteklenmekte olup; Haziran 2017 yılına kadar devam edecektir.” 


