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Kişinin Dünyaya Teşrifi

18 Yaş ve Sonrası

Kişinin ana rahmine düşmesi ve SGK 
Hizmetlerinin başlaması

Yaşlılık Aylığı(Emeklilik)
Malulen Emeklilik

Ölüm Aylığı

SGK Hizmete Devam ediyor. 
Arkada kalanlara Ölüm aylığı

Okul Hayatı Çalışma Hayatı Emeklilik Hayatı
Emeklilik Hayatı



Şartsız sağlık hizmeti 
verilecek olan kişiler:

Ø Bakıma muhtaç kişiler,
Ø Acil haller,
Ø İş kazası ve meslek hastalığı halleri ile
Ø Bulaşıcı hastalıklarda
Ø 18 yaşını doldurmamış olan kişiler,

Genel sağlık sigortalısının 30 gün priminin
bulunup bulunmadığı veya borcu olmaması
şartı arananlarda bu borcun olup olmadığına
bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden
yararlanma imkanı getirilmektedir.



18	Yaş	Sonrası	Öğrenci

• Öğrenci ise; Öğrenci Belgesinin Kurum 
Kayıtlarına işlenmesi,
– Ortaöğrenim öğrencileri 20, 
– Üniversite öğrencileri ise 25 yaşına kadar,
Anne veya babasının sosyal güvencesinden 

yararlanabilirler.
Liseden mezun olanlarda 20, Üniversiteden mezun 

olanlarda 25 yaşını, geçmemek üzere 2 yıl daha Anne 
veya babasının sosyal güvencesinden yararlanmaya 
devam edecekler. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar 
da C-1’li olarak sağlık yardımı alacaklar



18	Yaş	Sonrası	GSS

• Hiçbir Sosyal Güvencesi Olmayan, 18 
yaşından gün alan ve ikametleri Türkiye’de 
olan T.C. Vatandaşları ZORUNLU olarak 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI’na tabi 
olmak zorundadır.



GSS	İşlemleri

• Sosyal Yardımlaşma Vakıflarında Gelir 
Testi yaptırmakla başlanılacak,

• Gelir Testi Sonuçları 2017 İçin:
• 0: C-1 (Yeşil Kart) Ücretsiz
• 1: g-1= 71,10
• 2: g-2= 213,30
• 3: g-3= 426,60



Çalışma	Hayatı

• İlk Tecil (Uzun Vade Sigorta Primi)
• İşverene Bağımlı Çalışanlar 4-a (SSK)
• İşveren veya Çiftçi Olanlar 4-b (Bağkur)
• Devlet Memuru Olanlar 4-c (Memur)



Hizmetlerin	Çakışması	(53.	Md.)

• 4/c (Memuriyet) hepsinin üstündedir.
• 4/a (SSK); 4/b (Bağkur)’u keser
• 4/b esnaf diğer 4/b’leri keser

Kişi 4/b’li iken sahibi veya ortağı olmadığı bir 
işyerinde fiilen ve tam süreli çalışırsa üzerine 
olan işyerini devretmeden 4/a’lı olur ve 
istemediği sürece Bağkur primi ödemek zorunda 
değildir.



Sağlanan	Haklar	ve	
Yararlanma	Şartları

• Sağlık Yardımları
• Ortez-Protez ve Yol Parası
• Geçici İşgöremezlik Ödeneği
• Emzirme Ödeneği
• İşsizlik Ödeneği
• İşkazasından sağlanan Yardımlar.
Not: Hastalığa bağlı sağlanan yardımlarda belli süre 

çalışma şartı varken, İşkazasından sağlanan 
yardımlarda belli bir süre çalışma mecburiyeti yoktur.



Yaşlılık	Emekliliği	Şartları

• Gün
• Yaş
• Hizmet Süresi
• 2520 gün

Not: Dört şartı da yerine getirmek gerekiyor.



Maluliyet	Aylığı

• 10 Yıllık Sigortalılık
• 1800 Gün 
• Meslekte kazanma ve Çalışma gücünü 

%60 ve üzerinde yitirmek



Ölüm	Aylığı

• 4-a: 5 yıl 900 gün
• 4-b: 1800 gün
• 4-c: 1800 gün
-Eşler
-Evli olmayan ve çalışmayan kız çocukları
-Öğrenci Olanlar (20-25 yaş sınırı)
-%60 ve üzerinde malul çocuklar
-Geliri olmayan Anne-Baba



Borçlanmalar

• Askerlik,
• Doğum,
• Yurtdışında çalışılan (bayanlarda bulunulan) süre,

• 01/03/2011 Tarihinden sonraki kısmi 
sigortalılıkta eksik yatan kısım,

• Beraatla sonuçlanan tutukluluk süresi,



Son	Dönem	Değişiklikleri	- 1

qİşe	Giriş	Tarihinin	Değiştirilmesi

Kanunun	4	üncü	maddesinin	birinci	fıkrasının	(a)	
bendine	tabi	sigortalı	çalıştıran	işverenler	e-sigorta	
yoluyla	yaptıkları	bildirimleri	bildirgede	belirtilen	işe	
giriş	tarihini	takip	eden	ilk	iş	günü	saat	23.59’a	kadar	
e-sigorta	yoluyla	iptal	edebilir.	 (İşe	giriş	bildirgeleri	
işe	giriş	tarihini	takip	eden	günün	sonuna	kadar	sizin	
tarafınızdan	iptal	edilebilecek)



Son	Dönem	Değişiklikleri	-2

qİşten	Ayrılış	Bildirgesinin	Verilme	Süresi

İşverenlerin	Kuruma	ilk	defa	işyeri	bildirgesi	verdikleri	
işyerlerinde	ilk	defa	sigortalı	çalıştırmaya	
başladıkları	tarihten	itibaren	bir	ay	içinde	çalışmaya	
başlamış	olan	sigortalılardan	hizmet	akdi	sona	
erenlerin	söz	konusu	bir	aylık	sürenin	dolduğu	tarihi	
takip	eden	onuncu	güne	kadar	verilen	işten	ayrılış	
bildirgeleri	yasal	sürede	verilmiş	sayılır	(ilk	defa	
tescil	edilen	işyerlerine	işe	giriş	bildirgeleri	için	
verilen	30	günlük	ilave	süre	işten	çıkış	bildirgeleri	
için	de	verildi.	)



Son	Dönem	Değişiklikleri	-3

qKısmi	Süreli	Çalışanların	GSS’si
q Eksik	Gün	Nedeni	06,	07,	17	(Kısmi	veya	Puantaj)	bildirilenlerin	Zorunlu	

GSS	kaydı	yapılıp,	 kalan	GSS	sürelerini	30’a	tamamlamak	zorundalar.

q Kimler	Muaf:
q Bakmakla	yükümlü	konumda	olanlar	(eşinden	sağlık	yardımı	almaya	

müstehak	olanlar)
q 21	ve	üzerinde	prim	gün	sayısı	bildirilenler
q Sonuç	olarak:	30/09/2016’ya	kadar	Eksik	Gün	Nedeni	 07	olanlar	zorunlu	

olarak	GSS	kapsamında	değildi	artık	onlar	kapsamda,	Bakmakla	yükümlü	
olunanlar	ile	21	gün	üzerinde	prim	gün	bildirenler	muaf	değildi	onlar	da	
muaflar.



Son	Dönem	Değişiklikleri	-4

qLise	ve	Üniversite	Mezunlarına	+2	Yıl	Sağlık	Yardımı

q Bakmakla	yükümlü	olmayanlardan, ortaöğretimi	bitirenler	20	yaşını,	
yüksek	öğretimi	bitirenler	25	yaşını	geçmemek	şartı	ile	mezun	olduktan	
sonra	2	yıl	süre	ile	gelir	testi	yapılmaksızın	5510/60/1/c/1	(yeşil	kart)	
üzerinden	GSS’li	sayılacak

q Bakmakla	yükümlü	kapsamında	olup,	üzerinden	bakılan	kişinin	borçlu	
olup-olmamasına	bakılmaksızın,	ortaöğretimi	bitirenler	20	yaşını,	yüksek	
öğretimi	bitirenler	25	yaşını	geçmemek	şartı	ile	mezun	olduktan	sonra	2	
yıl	süre	ile	bakmakla	yükümlü	kişi	kabul	edilerek	sağlık	yardımı	
alabilecekler.



Son	Dönem	Değişiklikleri	-5
q Sigorta	Primine	Esas	Kazanç	(SPEK)	tavanı	24	Kasım	2016	

tarihinde	Resmi	Gazetede	yayınlanan	6761	Sayılı	Kanun	ile;	
01/01/2017’den	geçerli	olmak	üzere	Asgari	ücretin	7,5	katına	
yükseltilmiştir.

q 6764/58:	Okul	Aile	birlikleri	ve	Vakıf	Üniversiteleri	5	puan	
teşviklerindenYARARLANACAKLAR.5510/81/ı

q 09/12/2016	Tarihinden	itibaren	Meslek	liselerinde	ve	Çıraklık	
eğitim	Merkezlerinde	eğitim	gören	öğrencilerden	10.	ve	11.	
sınıflarda	okuyanların	sigortasını	da	okullar	yapacaktır.

q Ev	hizmetlerinde	10	günden	az	çalışanların	sigortalılığının		
(Günlük:	1,19	TL) bildirimi	ve	ödemeleri	ile	ilgili	olarak	Kısa	
Mesaj	(SMS)	ve	Mobil	Uygulamasına	geçilmiştir.



Son	Dönem	Değişiklikleri	-6

q Düzenli	Bağkur	pirimi	ödeyenlere	getirilen	5	puan	01/10/2016'dan	itibaren	
indirimi	geldi.		2017	için	:	88.87	TL

q İlk	defa	01/10/2008	tarihinden	önce	çalışmaya	başlayıp	da	bu	tarihten	önce	
veya	sonra,	kendi	çalışmasından	dolayı	aylık	alan	kişilerin;	5510/4/1/b	
bendine	tabi	olacak	şekilde	çalışanların	maaşından	yapılan	%10’lık	kesinti	
Sosyal	Güvenlik	Destek	Pirimi	(SGDP)	01/03/2016	tarihi	itibarıyla	
kaldırılmıştır.

q Daha	sonra	sigortalı	ya	da	hak	sahipleri	tarafından	talep	edilmesi	hâlinde	
durdurulan	sigortalılık	sürelerinin	tamamını (varsa	daha	önce	faydalandığı	
borç	silme	süreleri	ile	birlikte)	Müracaat	ettiği	tarihteki	SPEK	günlük	tutarı	
üzerinden	ve	tebliğ	tarihinden	itibaren	tek	seferde	ve	tamamını	3	ay	içinde	
yatırmak	şartıyla	İHYA edebilir.

q İşveren	e-bildirge	şifresini	kuruma	gelmeden	e-devlet	kanalıyla		internetten	
alabilir.	Hatta	oradan	alması	daha	iyidir.



6670	TORBA	YASA
q Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olup da 09/01/2015 tarihinden önce emekli

olanlardan 30 yılın üzerindeki ödenmeyen ikramiyeleri 1 yıl içinde
müracaat etmeleri halinde 7500 TL’ye kadar olanlar 3 ay içinde 7500’TL’nin
üzerindeki alacakları da ilk ödemeden bir yıl sonra kanuni faizi ile birlikte
ödenecektir.

q 6736	Sayılı	Kanun	kapsamında	borçlarını	yapılandıranlardan		ilk	taksiti	
ödeyemeyenler;	31/05/2017’ye	kadar	kanuni	faizi	ile	birlikte		ödeme	
yapanlar	yasal	süresi	içinde	ödemiş	kabul	edilecek	ve	yapılandırması	
bozulmayacaktır.		10/01/2017'den	kanun	çıkıncaya	kadar	gecikme	zammı	ile	
ödeyenlere	bu	yılın	sonuna	kadar	talep	etmeleri	halinde	iade	yapılacaktır.

q 6736	Sayılı	Kanun	kapsamında	borçlarını		taksitli	yapılandıranların	her	taksiti	
4	ay		sıralı	olarak	ötelenmiş	kabul	edilir.

q 2016	Aralık,	2017	Ocak	ve	Şubat	ayı	prim	ödemeleri	2017	Ekim	,	Kasım	ve	
Aralık	ayına	ertenmiştir.

q 6661	Asgari	Ücret	Destek	Teşviki	2017’de	devam	edecek
q İşgüvenliği	uzmanı		çalıştırma	zorunluluğu	ve	sınıflarında	ilave	süre	getirildi.



Kısa	Kısa	Bazı	Hatırlatmalar	1

q 1774	Kimlik	Bildirim	Kanununa	göre	kolluk	kuvvetlerine	verilen	
bildirimlerdeki	 tarihler	ile	işe	giriş	bildirgesindeki	tarihlerin	uyumu

q Eksik	gün	ekinde	verilen	sözleşmelerde	ay	içerisindeki	çalışma	gün	sayısının	
net	olarak	belirtilmesi	ve	Puantaj	kayıtlarında	 sigortalının	 imzasının	da	
olmasına	dikkat	edilmesi,

q E-borcu	yoktur	yazılarının	sistemden	alınması	için	aktivasyon
müracaatlarının	 yapılası,

q İşveren	adına	imza	atmadan	önce	muhakkak	vekaletname alınması,
q Ay	sonunda	APHB	vermeden	önce	çalışmazlık	bildiriminin	 sorgulanması,
q 6736	Yapılandırmasının	diğerlerinden	en	büyük	farkı;	Kesinlikle	ilk	iki	taksitin	

aksatılmaması	gerekmektedir
q 6183	Sayılı	Amme	Alacakları	Kanunun	48.	md.	taksitlendirmesi	her	daim	

yapılabilmektedir.
q Kıdem	tazminatı	ve	emekli	olabilir	yazıları	emeklilik	talebi	anlamına	gelmez.



Kısa	Kısa	Bazı	Hatırlatmalar	2

q İşyeri tescil müracaatlarının internetten yapılması işlemi,
q 6661	Teşviğindeki	rakam	ertesi	gün	tahakkuktan	düşüyor.	Zorunluluk	hariç	

ödemeleri	bir	gün	sonra	yapılması	karışıklığı	engelleyecektir.	(İptal	
durumlarında	 1	Takvim	yılı	esas	alınıyor)

q İşten	ayrılış	kodunun	değiştirilmesi	ile	ilgili	sigortalı	 	talepleri	Çalışma	ve	
İşkur	İl	Müdürlüğüne	yapılması	gerekmektedir.	İşveren	ile	işçinin	müşterek	
müracaatları ise	kurumumuza	yapılması	gerekmektedir.	

q 5510	ve	4857	Sayılı	Kanunları	 incelediğimizde	OHAL	durumlarında	
çalışanların	 işten	çıkarılması	 ile	ilgili	olarak	herhangi	bir	sınırlama	
bulunmadığı	anlaşılmaktadır.

q Muhtasar	 beyanname	ile	bu	Kanun	uyarınca	verilmesi	gereken	aylık	prim	ve	
hizmet	belgesinin	birleştirilerek	verilmesi	durumunda beyannamenin;	şekil,	
içerik,	ekleri,	ilgili	olduğu	dönem,	verilme	süresi	ve	diğer	hususlar	Bakanlık	
ile	Maliye	Bakanlığı	tarafından	çıkarılan	müşterek	tebliğ	ile	belirlenir.	
denilmekte	henüz	bu	konuda	netleşmiş	bir	durum	bulunmamaktadır.



Kısa	Kısa	Bazı	Hatırlatmalar	3

q Emeklilik işlemlerinin daha hızlı ilerlemesi için emekliliğine 6 ay ile
1 yıl arasında kalanların hizmet birleştirme dilekçesi vermesinde
fayda vardır.

q Kıdem Tazminatı tavanı 01.01.2017 - 30.06.2017 için 4.426,16 TL
oldu.

q İlk defa 08/09/1999’dan önce çalışmaya başlayanlar 15 yıl 3600 gün
olması halinde kendi istekleri ile de işten ayrıldığında da Kıdem
Tazminatı alabilir.

q İşkazası, bildirimlerin süresinde yapılmaması halinde; bildirim
tarihine kadar sigortalıya ödenecek olan geçici işgöremezlik
ödeneğinin tamamının işverenden tahsili, ayrıca 6331 sayılı kanun
gereğince de yapılan işin tehlike derecesi ve çalışan sigortalı sayısına
göre değişmekle birlikte; her bir işkazsı başına; 2.702 TL – 8.106 TL
İPC uygulanmaktadır.

q İşkazasının geçirildiği gün raporlu dahi olsa muhakkak prim
bildirilmesi gerekir.



Zorunlu	Bireysel	Emeklilik	
Otomatik	Katılım	Sistemi	1

q 2016/26	sayılı	başbakanlık	genelgesi,	orada	bahsi	geçen	Zorunlu	Bireysel	
Emeklilik	Otomatik	Katılım	Sistemi:

q Türk	vatandaşları	ve	5901’e	tabi	olan	mavi	kartlı	vatandaşlar	bu	kapsamda	
olacaktır.

q 01/01/2017’den	itibaren	zorunlu	olması
q 45	yaşını	doldurmamış	(01/01/1972	ve	sonrasında	doğanlar)	olanlar	

sisteme	zorunlu	dahil	edilir.
q Süre	gelmeden	bir	emeklilik	şirketiyle	anlaşma	yapılması	gerekiyor
q SPEK	tutarının	%3’ü	kadar	bireysel	emeklilik	kesintisi	yapılır.
q Her	bir	ihlal	için	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığınca yüz	Türk	Lirası	

idari	para	cezası uygulanır.



Zorunlu	Bireysel	Emeklilik	
Otomatik	Katılım	Sistemi	2

q Çalışan	sayısı	1.000	ve	üzerinde	olan	bir	işverene	bağlı	olarak	özel	sektörde	çalışanlar	
01.01.2017 tarihinden	 itibaren,

q ► Çalışan	sayısı	250	- 999	arasında	olan	bir	işverene	bağlı	olarak	özel	sektörde	çalışanlar	
ile	5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	 Kanununun	 eki	cetvellerde	yer	alan	
merkezi	yönetim	kapsamındaki	kamu	idareleri	ile	sosyal	güvenlik	kurumlarında	 çalışanlar	
01.04.2017 tarihinden	 itibaren,

q ► Çalışan	sayısı	100	- 249	arasında	olan	bir	işverene	bağlı	olarak	özel	sektörde	çalışanlar	
01.07.2017 tarihinden	 itibaren,

q ► Çalışan	sayısı	50-99	arasında	olan	bir	işverene	bağlı	olarak	özel	sektörde	çalışanlar	ile	
mahalli	idareler	ve	kamu	iktisadi	teşebbüslerinde	 çalışanlar	01.01.2018 tarihinden	
itibaren,
► Çalışan	sayısı	10-49	arasında	olan	bir	işverene	bağlı	olarak	özel	sektörde	çalışanlar	
01.07.2018 tarihinden	 itibaren,

q ► Çalışan	sayısı	5-9	arasında	olan	bir	işverene	bağlı	olarak	özel	sektörde	çalışanlar	
01.01.2019 tarihinden	 itibaren,

q işverenleri	aracılığıyla	bireysel	emeklilik	sistemine	otomatik	olarak	dahil	edileceklerdir.
Çalışan	sayısının	belirlenmesinde,	 birden	 fazla	işyeri	olan	işverenler	için	bütün	
işyerlerindeki	çalışanların	toplamı göz	önünde	bulundurulacaktır.



Bizleri	İlgilendiren	Diğer	Değişiklikler	-1-

q Doğum Yapan Kadın memura, doğum sonu izni bittikten sonra 1.,2. Ve
3. Doğumda 2 , 4 ve 6 aya kadar, çoğul gebelikte 1 ay ilave, engelli
olması halinde 360 gün yarım gün mazeret izni hakkı getirildi. 3 yaşının
altında evlat edinen memurlar da bu hakları kullanabilirler.

q Çocuğu olan veya evlat edinen 4-a ve 4-c'li (anne veya baba) çocuk
ilköğretime başlayıncaya kadar yarım zamanlı aylıksız izin talep edebilir.
Bunların aylıkları, derece terfileri, hizmet süreleri ve FHZ leri yarı
zamanlı olarak hesaplanır. Sadece GSS primleri tam zamanlı yatırılır.

q 4-a’lı (SSK) çalışanlara da memurlarda olduğu gibi Doğum Yapan Kadın
işçiye, doğum sonu izni bittikten sonra 1.,2. Ve 3. Doğumda 2 ay ile 6 aya
kadar, çoğul gebelikte 1 ay ilave, engelli olması halinde 360 gün yarım
gün çalışma hakkı getirirken bu sürelere ilişkin 3 yılda 600 gün primi olan
ve 1 ay içinde müracaat edenlere Asgari Ücretin yarısı tutarında İŞKUR
tarafından ödeme yapılacak (işsizlik ödeneği tarzında)



Geçici	koruma	sağlanan	yabancılarla	
(yoğun	olarak	Suriyeliler)

q 1. Geçici	kimlik	belgesi	düzenleme	tarihinden	itibaren	en	az	6	ay	
geçmesi	gerekiyor,

q 2. Çalışma	izni	için	başvuru	şart	(aynı	diğer	yabancı	uyruklular	
gibi	çalışma	izni	almaları	gerekiyor,	en	çok	bu	konu	yanlış	
anlaşılıyor),

q 3. İkamet	ettikleri	illerde	çalışma	hakkına	sahip	olacaklar,
q 4. Çalıştıkları	iş	yerindeki	toplam	çalışan	sayısının	yüzde	10'unu	

geçemeyecekler,
Mevsimlik tarım ve Hayvancılık işlerinde çalıştırılacaklar ile ilgili
müracaatların Bakanlığa değil, geçici koruma sağlanan Valiliklere
müracaat yapılması gerekmektedir.



Teşviklerden Faydalanmanın Genel Şartları
• Aylık prim ve hizmet belgesini süresi içinde 

vermek,
• Tüm sigortalılar için indirim düşüldükten sonra 

kalan kısmının tamamını ödemiş olmak,
• SGK’ye İPC’ler dahil borcu olmamak, 

(Taksitlendirilmesi bozulmayan işverenler 
yararlanabilir)

• Uygulamada sadece müracaat edilen işyeri 
numarasından borç sorgulaması yapılacak, 
Türkiye geneli değil,



• Mevcut işyerinin devredilmesi, bölünmesi, birleşmesi veya nevi 
değişikliklerinde yeni işe başlama olarak değerlendirilmez,

• İşyerinin kapatılıp farklı ad altında aynı faaliyet kodunda açılması veya 
sigortalıların bütün olarak devredilmesi,

• Yönetimi elinde bulunduracak şekilde ortaklık ilişkisi olan şirketler arasında 
personel kaydırma işlemleri veya kapasite artırımına katkı sağlamayacak 
şekildeki işyeri sahibinin değişmesi,

• Kayıt dışı işçi çalıştırmaktan dolayı İPC cezası yiyenler 1 yıl süreyle bazı 
teşviklerden mahrum kalırlar,

• Kamu ihalesi ve Uluslar arası anlaşmalara istinaden açılan işyerlerine 
uygulanmaz,

• Kamu İşyerlerine uygulanmaz,
• SGDP tabi çalışanlar için uygulanmaz,
• Hertürlü muvazaanın tespiti halinde, yersiz olarak indirimden 

yararlandırılmış primler gecikme cezası ve faizi ile birlikte tahsil edilir.

Genel Olarak Kimler Yararlanamaz



1- 14857 Engelli Teşviki (4857/30)
• İşyerinde çalıştırılan %40 ve üzerinde engelli 

sigortalının işveren hissesinin SPEK alt limitinin 
%100’ü (20,5 puan bu da ödenen paranın 
%60’ına karşılık gelmektedir.) hazine tarafından 
karşılanmaktadır.

• ÖRN: 2016 yılı Normal çalışan için; 568 TL
Engelli çalışan için; 231 TL

Hazinenin Karşıladığı; 337 TL



2- 05746 Ar-Ge Teşviki (5746)
Bu teşvikten; Teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge ve

yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,Tekno girişim
sermaye desteği alan işletmelerin;

Ar-Ge faaliyetlerinde, 
-Doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin (Ar-Ge 

personelinin) tamamı ve %10’u kadar destek personelinin ve Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunla ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen 
çalışan personelin;
31/12/2023 tarihine kadar, kapsama giren her bir sigortalı için çalışmaları 
nedeniyle elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi 
işveren hissesinin yarısı (SGK’ya ödeyeceği paranın %30’u demek) 
(6552 sayılı yasa ile 5 yıl şartı kaldırıldı) Maliye Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanacağı öngörülmüştür



3- 05510 Tertip-Düzen Teşviki (5510/81/ı)

Bu teşvikten; Muaccel hale gelmiş borcu olmayan, bildirgelerini
süresinde veren, kayıtdışı çalışmayan, sahte sigortalı bildirmeyen, ihaleli
işler ve SGDP’ye tabi olanlar haricindeki özel sektör işverenleri faydalanır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren
hissesinden beş puanlık (bu oran her bir sigortalı için SGK’ya ödeyeceği
paranın %14,49 asgari ücretli bir kişi için de; yaklaşık 82,35.TL
indirim anlamına geliyor.) indirimine ilişkin teşvik uygulaması
getirilmiştir. Bu teşvikte süre ve kazanç sınırlamasıyoktur.



4- Kültür Yatırım Ve Girişim Teşviki (5225)

Bu teşvikten; 
-Kültür Yatırım Belgesi almış olan işverenler, söz konusu belgenin 
alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında üç yıl İşveren Hissesini %50 
sini
-Kültür Girişim Belgesi almış olan işverenler ise, söz konusu belgenin 
alındığı tarihten işletme aşamasında yedi yıl İşveren Hissesini %25’ini

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.
Bu teşvikin bir farkı da sadece fiilen çalışılan süreler için verilmesidir.



5- 15921 İşsizlik Ödeneği Teşviki (4447/50)
Bu teşvikten;

-İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
-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,

-İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği
almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde
işe başlamış olması,

-Kapsama giren her bir sigortalı için, işe alındığı tarihten, işsizlik ödeneğinin
sona erdiği tarihe kadar yararlanılabilecektir.
SPEK alt tutarı üzerinden 33,5 puan işverenin ödeyeceği paranın
%89,3’ü oda yaklaşık 551 TL’lik bir indirim demek



6- 25510 Yatırım Teşviki (2012-01 Tebliğ)
Bu teşvikten; 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Yatırımlarda Prim Teşviği 2012/01 tebliğ ve Kurumumuzun 2012-30 sayılı
genelgesinde detayları belirtilmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın,
-12 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden büyük ölçekli yatırımlar,

stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik
belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren hissesi
desteğinden,

-13 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden 6 ncı bölgede; büyük ölçekli
yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
teşvik belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren
hissesi desteğine ilave olarak ayrıca sigorta primi (işçi hissesi) desteğinden,

yararlanabileceklerdir.
Bu teşvik türünde hangi işyerinin kaç sigortalı için ne kadar süreli
(İşyerinin bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye göre farklılık göstermektedir)
teşvikten yararlanabileceği Ekonomi Bakanlığının düzenlediği belgede
belirtilmekte ve online olarak Kurumumuza bildirilmektedir.



7- 06111 Yaş ve İstihtam Teşviki (4447/Geç.10)
Bu teşvikten;

1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, 
Bayanların; 18 yaşından büyük olması,
Erkeklerin 18-29 yaş aralığında olması,
İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan 

aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
Sigortalının, son 6 aydaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
Fiilen çalışması, halinde İşveren hissesi İşsizlik fonundan karşılanır.
İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine

sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek
öğretimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü
yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki
yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İŞKUR kurs belgesinde
belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı, Türkiye İş
Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,

hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.



8- İşbaşı Eğitimi Teşviki (4447/Geçici 15)
Bu teşvikten;

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu 
tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını 
tamamlayanların;

-Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları 
meslek alanında işbaşı yapmaları,

-İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık 
prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave
olması halinde;
İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi 
hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile;

Diğer teşviklerden aldığı işveren hissesi düşüldükten sonra kalan işveren 
hissesi İşsizlik fonundan karşılanır.



9- 6661 Asgari Ücret Artış Teşviki (5510/Geçici 68)
Bu teşvikten;

• Buna göre:
• 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, günlük; 3,33TL (Aylık 100 TL) Teşvik vardır.
• 2016 yılında yararlanmak istediği aya göre, o ayın 2015 yılında günlük 85 TL (Aylık 2550 TL) ve altında gösterilen 

toplam gün sayısı kadar teşvikten yararlanabilecektir.
• İlk defa 2016 yılında tescil edilen işyerlerinde ise böyle bir sınırlama olmadan tüm işçiler için bu haktan 

faydalanacaktır. 
• 2015 ve öncesinde tescil edilen işyerleri için sadece Aylık Prim Hizmet Belgesini Süresinde vermek yeterli iken 

2016 yılında tescil edilecek işyerleri buna ilave olarak; primlerini düzenli yatıracak, Kayıtdışı sigortasızlıktan 
veya sahte sigortalılıktan İdari para Cezası yememiş olacak, herhangi bir borcu olmayacak,

• Teşvikten yararlanmak amacıyla kanuna karşı hile yolunu kullanarak isim değiştirme veya herhangi bir şekilde 
birleşmeye gidilmemiş olması gerekiyor,

• Önceki yıllarda tescil edilmekle birlikte 2015 yılının ilgili ayında işçilik bildirmeyenler, o ayı takip eden işçiliğin 
bildirildiği ilk ayda bildirdiği işçiliğe göre değerlendirilir, 2015 yılında hiç işçilik bildirmeyenler 2016 da tüm 
sigortalılar için bu teşvikten yararlanır.

• Linyit ve taşkömürü işletmelerinde günlük 85 TL iki katı (aylık 5100 TL) olarak değerlendirilir ve toplam gün 
sayısının yarısıkadar gün için teşvikten faydalanır.

• Personel sayısı belli olarak yapılan ve haftalık mesailerinin tamamını hizmet satın alan ihaleli işlerdeki işverenlere 
idarelerce hak ediş öderken işverenin yararlanmış olduğu teşvik miktarı kesilerek hak ediş ödenecek,

• Kamu işyerleri bu teşvikten faydalanamaz,
• İşveren şayet farklı teşviklerden yararlanıyor ve teşvikler düşüldükten sonra ödeyeceği miktar bu teşvikten daha az 

ise ödeyeceği miktar bu teşvikten yararlanır. Yani işveren teşviklerle alacaklı hale gelemez.



10- İşgüvenlikli Çalışma Teşviki (4447/Ek-4)
Bu teşvikten;

• 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok 
tehlikeli sınıfta yer alıp

• Ondan fazla çalışanı bulunan
• Üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana 

gelmeyen
• İşyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim 

yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır. 
• Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde 

takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. 
• İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu 

teşvikten yeniden yararlanır. 
• Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan 

işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan 
toplam çalışan sayısı esas alınır

• Söz konusu maddenin yürürlük tarihi 23/4/2015 olarak tespit edilmiştir.


