
İŞVEREN TEŞVİKLERİ

1



YURT DIŞINA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER (%5 PRİM TEŞVİĞİ)

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen

sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan

genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI 

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR (%14,5) TEŞVİK 

TUTARI

( % 5)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR

( % 9,5)

370 TL 127 TL 243 TL
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ENGELLİ İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK (4857)

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine 5763 sayılı Kanunla getirilen sigorta primi işveren hissesi

teşviki; özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt

sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır.

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR 

(%34,5)

TEŞVİK 

TUTARI

( % 5 SPEK+%15,5 A.Ü)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR

( % 34,5-(% 5 SPEK+%15,5 A.Ü))

882 TL 524 TL 358 TL
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15921 TEŞVİĞİ (İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR)

Sigortalı Açısından

1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması ve İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak

kazanmış olması,

İşveren Açısından

Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet

belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması ve İşsizlik ödeneği almaya

hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki

bir işyerinde işe başlamış olması

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR 

(%34,5)

TEŞVİK 

TUTARI

( 33,5 x A.Ü)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR

( % 34,5-(%33,5*A.Ü)) 

882 TL 857 TL 25 TL
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5746  ARGE TEŞVİĞİ

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca

ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi

işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak

ödenekten karşılanmaktadır.

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR 

(%34,5)

TEŞVİK 

TUTARI

( %5 +%7,75)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR

( % 21,75) 

882 TL 326 TL 556 TL
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YATIRIM (25510/16322/26322) TEŞVİĞİ

Teşvikten Yararlanacak Sigortalı Sayıları

-Komple yeni yatırımlar teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan

-Diğer yatırım cinslerinde ise mevcut sigortalılara ilave olarak işe alınan sigortalılardan dolayı

yararlanılabilecektir.

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR 

(%34,5)

TEŞVİK 

TUTARI

( %5 +%15,5)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR

( % 34,5-( %5 +%15,5)) 

882 TL 524 TL 358 TL
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KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİN 

TEŞVİKİ

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

- Kültür Yatırım Belgesi almış olan işverenler için, 55225 sayılı kanun numarası

- Kültür Girişim Belgesi almış olan işverenler için, 25225 sayılı kanun numarası

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR 

(%34,5)

TEŞVİK 

TUTARI

( %5 +%7,75)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR

( % 21,75) 

882 TL 326 TL 556 TL
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6111 TEŞVİĞİ (4447 GEÇİCİ 10. MADDE)

Teşvik Şartları

1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, 18 yaşından büyük olması, İşe alındığı tarihten

önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde (APHB) kayıtlı

olmaması

Özel Sektör işverenlerine ait olma, ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırma, APHB yasal süresinde

verilme, primler yasal süresinde ödenme ve ödeme süresi geçmiş borcu bulunmaması yada taksitlendirmesi

ve taksitlerin düzenli ödenmesi

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR 

(%34,5)

TEŞVİK 

TUTARI

( %20,5)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR

( % 14) 

882 TL 524 TL 358 TL
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6111 TEŞVİĞİ (4447 GEÇİCİ 10. MADDE)
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ 

SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANAN 

REŞİT OLAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ TEŞVİK

Sigortalı Yönünden;

19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olmalı,

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,

İşyeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam

edilmeli,

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR 

(%37,5)

TEŞVİK 

TUTARI

( A.Ü*%37,5 (İşsizlik Primi Dahil)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR

%37,5- ((%5 X SPEK)+(%32,5xA.Ü))

959 TL 959 TL 0 TL
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NAKDİ DÜZENLİ SOSYAL YARDIM ALANLARIN 

İSTİHDAMI HALİNDE TEŞVİK

İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu 

tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği 

hanede 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler 

arasında olması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

özel sektör işverenlerince istihdam edilen

sigortalı için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi 

uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren 

hisselerine ait tutarın tamamı işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bu 

süreyi bir yıl uzatmaya yetkilidir.

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca karşılanmayan tutarın yasal süresi içinde ödenmesi,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

5335 sayılı kanunun 30’ uncu Maddesinin 2. Fıkrası kapsamına giren işyerleri bu kapsamda değildir.

Her türlü alım ve yapım işlerini yapan işyerleri bu kapsamda değildir.

Sosyal Güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK TUTAR 

(%37,5)

TEŞVİK 

TUTARI

( A.Ü*%20,5)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK TUTAR

%37,5- ((%5 X SPEK)+(%15,5xA.Ü))

959 TL 524 TL 435 TL
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5 PUANLIK BAĞKUR PRİM İNDİRİM/TEŞVİKİ

*Primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.

*Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekir.

*Taksitlendirilen ve yapılandırılan borçlar yararlanmaya engel olmayacak.

*Borçlanma ve ihya kapsamında ödenen primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz.

*Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi, uygulamalarında gider veya 

maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz

RAKAMLARLA TEŞVİK ÖRNEKLERİ  (2019 Rakamlarına Göre)

SPEK ALT SINIRINDAN

TEŞVİKSİZ ÖDENECEK 

TUTAR (%34,5)

TEŞVİK 

TUTARI

( %5)

TEŞVİK SONRASI ÖDENECEK 

TUTAR

%29,5

882 TL 128 TL 754 TL
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN 

DESTEKLENMESİ

Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine verilen teşviktir.

İşverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde

kuruma verilmiş olması ve kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle Türkiye genelinde

prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla;

a) Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,

b) İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,

c) Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,

ç) Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının

sonunda, gerçekleştirilir.

Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli

işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için

ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.

13



İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 KAPSAMINDA 

UYGULANAN TEŞVİKLER
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1. YENİ İSTİHDAMA ÜCRET DESTEĞİ (3 AY)
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1. YENİ İSTİHDAMA ÜCRET DESTEĞİ (3 AY)
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2. YENİ İSTİHDAMIN SGK PRİMİNE, VERGİSİNE 

DESTEK

(EN AZ 12 AY)
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3. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
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3. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
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4. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
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5. DÜZENLI ÖDEMEYE DEVAMLI DESTEK
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6. KALKINMAYA İLAVE DESTEK

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI 

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

Daha önceden belirlenen İl ve İlçleerde faaliyet göstermek
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7. ÖNCE İŞBAŞI EĞİTİM SONRA İSTİHDAM 

DESTEĞİ
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7. ÖNCE İŞBAŞI EĞİTİM SONRA İSTIHDAM 

DESTEĞİ
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8. İHTIYACINIZA UYGUN, NITELIKLI İŞGÜCÜ

EĞITIMINE TAM DESTEK
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TEŞVIKLERDEN GERIYE DÖNÜK YARARLANMA
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TEŞVİKLERDEN YASAKLAMA YENİ UYGULAMA

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen
sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte
bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde
tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit
için ise birer yıl süreyle sigorta primi teşvik, destek ve
indirimlerden yararlanamayacaktır.

İşyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri
sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen
çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenlerinin bazı sigorta primi
teşvik destek ve indirimlerden

bir yıl süreyle yararlanması mümkün bulunmamaktaydı.
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GİRESUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun 

TEŞEKKÜR EDERİZ
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