
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 29.06.2018  

Sayı: 2018/142        Ref: 4/142 

 

 

Konu:  

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ 

(İMALAT, BİLİŞİM SEKTÖRÜ TEŞVİĞİ) UYGULAMASIYLA İLGİLİ 2018-22 

SAYILI GENELGE YAYINLANMIŞTIR 

 

27.03.2018 tarihli ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı 

Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19. maddede yer verilen 

istihdamı teşvike yönelik düzenlemenin usul ve esasları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

yayınlanan 2018/22 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.  

 

Destekten yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar 
 

Sigortalı yönünden; 

 

 01.01.2018 ilâ 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

 Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, 

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

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

Güvenlik Kurumu’na bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 

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

olmamaları, 

 

İşyeri yönünden; 

 

 Özel sektör işverenine ait olması, 

 Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden 

Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinde 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. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Destekten Yararlanma Süresi 
 

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmış olması 

kaydıyla 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren 

sigortalılardan dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar (bu ay/dönem dahil) geçerli olmak 

üzere; 

 

 İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından 

küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumu’na engelli olarak kayıtlı sigortalılar 

için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay, 

 

 İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer 

sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle, 

 

uygulanacaktır. 

 

İşsizlik Fonundan Karşılanacak Destek Tutarı 

 

2018/Ocak ilâ 2020/Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla 4447 sayılı Kanunun 

geçici 19. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işyerinin; 

 

-     İmalat sektöründe veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi 

halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün 

sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas 

kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, 

 

-    Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı 

üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, 

 

tutarında her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden 

mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan 

karşılanacaktır. 

 

Diğer   Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. 

Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar 

 

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinin onikinci fıkrasında bu maddeyle sağlanan destek 

unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 

diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

Buna göre gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan 

sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvik, 

destek ve indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı ay/dönem için 4447 sayılı 

Kanunun geçici 19. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanmaları mümkün 

olmayacaktır. 

 

 



 

 

 

 

Örnek: Destek kapsamına giren bir işyerinde 14.02.2018 tarihinde işe alınan (F) sigortalısının 

hem 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi, hem de geçici 19. maddesi kapsamına girdiği 

varsayıldığında bahse konu sigortalıdan dolayı 2018/Şubat ayında ya 4447 sayılı Kanunun 

geçici 10. maddesi ya da geçici 19. maddesi kapsamında destekten yararlanabilecektir. 

 

Destekten Yararlanmak için yapılacak Başvurunun Şekli 

 

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim 

desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması 

gerekecektir. 

 

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr 

adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten 

Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan; 

 

 İmalat veya bilişim sektörü için “17103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (İmalat 

veya bilişim sektörü)”, 

 

 Diğer sektörler için ise “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (Diğer sektör)” 

menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. 

 

Teşvikten yararlanmaya ilişkin gerekli kontroller sistem tarafından yapılacaktır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgk.gov.tr/


 

 

 

 

EK: 

2018/22 sayılı SGK 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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