
  Sirküler No: 2017-046 

                                                                                        06.07.2017 
 

Ginza Corner Plaza 2312 Sok. No:16/C D:88 Esenyurt – İstanbul  ( 212 ) 603 01 87  
 

SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANANLARIN İŞE ALIMINDA SİGORTA 
PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANACAKTIR. 

22 Haziran 2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Yardımlardan 
Yararlananların İşe Alımında Sağlanacak Sigorta Primi Teşviki Uygulaması”na 
ilişkin yönetmelik yayımlandı. 

1. Destek Kapsamında Bildirilecek Sigortalıda Bulunması Gereken Şartlar 
Sigorta primi desteğinden yararlanmak için aşağıda belirtilen şartların tamamını 
sağlayan sigortalıların işe alınması gerekmektedir. 
 
a.) İşe başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan 
en az 1 defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak, 
b.) 5510 sayılı Kanunun 60/1-(c-1) maddesi kapsamında olmak, 
c.) İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında olmak, 
ç.) 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) maddesi kapsamında özel sektör 
işverenlerince 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak. 
 
2. Destekten Yararlanacak İşyerlerinde Bulunması Gereken Şartlar 
Sigorta primi desteğinden aşağıdaki şartların tamamını sağlayan işyerleri 
yararlanacaktır. 
 
a.) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması, 
b.) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya bildirilen 
aylık prim ve hizmet belgelerinde veya SGK tarafından belirlenen diğer bildirim 
yöntemlerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, 
c.) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 
ç.) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 
d.) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile 
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 
e.) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması. 
 
3. Desteğin Finansmanı ve Süresi 
▪ Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren 

hisselerine ait tutarın tamamı Bakanlık tarafından karşılanır. 
▪ Uygulanacak destek süresi sigortalının işe başladığı tarihten itibaren 1 yıldır. 

▪ Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 1 yıllık destek süresi 
dolmadan ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut 
farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, belirlenen 
şartların sağlanması halinde, sigortalının sonradan işe girdiği yerlerde kalan 
teşvik süresi kadar destekten yararlanılabilir. 
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4. Başvuru Şekli 
▪ Sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler e-Bildirge sistemi 

üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda 
bulunabilecektir. 

▪ İşverenler tarafından e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan başvuruda destekten 
yararlanmaya ilişkin kontroller e-Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda 
yapılacaktır.  

 
5. Cezai Sorumluluk 
▪ Destek kapsamına giren sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında 

işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılıp 
çalıştırılmadığı hususu işverenlerce takip edilecektir.  

▪ Destekten bu sebeple yersiz yararlanılması halinde işverenlerden yersiz 
yararlanılan prim tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca 
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte SGK tarafından tahsil edilecektir. 

 
6. Desteğin Uygulanmayacağı Haller 
Yapılan muhtelif kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 
bildirmediği tespit edilen işverenler 1 yıl süreyle bu destekten yararlanamaz. 
 
Bu destek hükümleri ayrıca aşağıda belirtilenler açısından uygulanmayacaktır.   
▪ 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve 
kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine 
ilişkin işyerleri 

▪ Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar  
▪ Yurt dışında çalışan sigortalılar 
 
7. Yürürlük 
Sosyal yardımlardan yararlananların işe alımında sağlanacak sigorta primi teşviki 
uygulaması 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

 

Saygılarımızla, 


