
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 22.06.2018  

Sayı: 2018/137        Ref: 4/137 

 

 

Konu:  

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ 

VE ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR 

 

7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 20. maddede yer 

alan prim desteği 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27.03.2018 tarihi 

itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, uygulamanın usul ve esasları sirkülerimiz ekinde yer alan 

Genelge’de açıklanmıştır. 

 

2018 yılında işe alındıkları tarihten Aralık dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek 

kapsamına giren sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime 

esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu 

işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 

suretiyle işverene prim desteği olarak verilecek olup, destek tutarı ise fondan karşılanacaktır. 

 

Destek kapsamındaki sigortalılar için yukarıda belirtilen prim desteğiyle birlikte 2018 yılı 

Aralık dönemine kadar geçerli olmak üzere, sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim 

ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği 

olarak Kurum tarafından işverene ödenecek ve destek tutarı da fondan karşılanacaktır.  

 

Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık dönemini geçmemek üzere, 

sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için 

uygulanacaktır. 

 

Söz konusu desteklerden yararlanılabilmesi için: 

 

Sigortalı yönünden; 

 

 01.01.2018 ile 30.11.2018 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

 

 Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, 
 

 İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması, 
 

 İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal 

Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 

olmamaları, 
 

 



 

 

 

 

 İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, gerçek kişi işverenin ya da adi ortaklıklarda 

ortaklardan her birinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması, 

 

İşyeri yönünden; 

 

 İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işverenine ait olması, 

 

 İmalat sektöründe ustalık belgesi sahibi olunması, 
 

 İşyerine ilişkin 2017 yılında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 

sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması, 
 

 Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı 

sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, 
 

 Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal 

süresi içinde Kuruma verilmesi, 
 

 Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, 
 

 Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile 

bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 
 

 Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen 

çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 

 

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EK: 

2018/21 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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