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i. 
'&

süü{iK-ffi b-$üiM ThbwİKtftüİ

5510 sayllı kanunun 4 üncü maddesinin bırinci flkrasınln (a) bendi kapsamlnda sigortah çahştlran özel sektor işyeri işverenlerine,

Kayltll sigortall istihdamınln arttırılması,

Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajh gruplarln istihdamlnın arttlrllması,

Bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile strateiik yatrlmlarln özendiriımesi,

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

amaclylaçeşitliKanunlardayeralansigortaprimiteşVik,destekveindirimlerdenyararlanabilmeimkenlsağlanmıştır.

Halihaııtda uygulaması devam eden;

r' 5510 sayıh sosyal sigotalaİ ve Genel sağhk §gp]tasl Kanununda Yedi,

r' 4ı47 say|h ışs|ılik sıgortasl l(anununda seklz,
r' 4E57 sayılı lş lbnununda 8i], |r _ı_ı_.,__.r_J_ Ei,/ 5746 saylll Araştııma, Geııştırme ve Tasanm FaalıYetıeİİnın Desteklenmesl Hakkndaki ıbnunda Biı,

r' szzs saiıı xıııiur t atlİımlan ve Glİişİmleİinı Te$,lk Kanununda Bi],

r' 2828 sayıı| sosyal Hizmetleİ ıbnununda Biİ,

r' 3294 saİılı Sosyal Yaıdımlaşma ve Dayanışmau Teşr,lk Xanununü 8ir,

r' 6331 sayılı lş Sağhğl ve Güvenllği r€nununda Bir,

olmak üueİe toplamda 21 pİim t€şvılç de§tek ve ındlİım uygulamısı bulunmaKadl',



§§tü

tr

tr

tr
D

tr
tr
tr

Malullük, Yaşlılık ve Ö!üm Sigortası
İşveren Hissesinden 5 Puanlık
İndirim
Yurtdışına Götürülen/Gönderi|en
Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan
İndirim
Ilave 6 Puan|ık İndirim
yatırımla rda Devlet yardımla rı
Hakkında Kararlar Uyarınca
Uygulanan Teşvik
Genç GirişimciTeşviki
alb Bağ-Kur} 5 Puan Teşviki
Asgari ücret desteği

tl İŞsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
l Geng Kadın ve Mesleki Betge Sahibi Olanların İstihdamına Yönetik Teşvik
tr İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına yönelik Teşvik
l İlave İstihdam Teşviki (2018)
l Normalleşme Desteği
tr İstihdama Dönüş Prim Desteği
tr Artı İstihdam Prim Desteği
tr Çok Tehlİkelİ Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Teşviki
tr Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta primi Teşviki
fl Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
tr Araştırma, Getiştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İllşl«ln Teşvik
tr Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Ha|inde Uygulanan

Teşvik
tr sosyal yardım Atanların İstihdamı Halinde uygu|anan Teşvik
tr İş sağlığı ve Güventiği Hizmet|erinin DesteklenmesiTeşviki



5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1.

20LLl 45 sayılı Genelgeler.

fıkrasının (ı| bendi, 2OO8l93 - 20fJı9lL39 -
BAştAMA

TARıHı

özel sektör işverenleri, çatıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden

primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indİrİmden Yararlanabilİa

BiTiş
TARıHı

BELGE KANUN NO

YASAL DAYANAK

AçıKıAMA
hesaptanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

TEşVIKTEN YARARIANMA şARTIAR|

y' Ayhk prim ve hiımet belgeslnin / muhtasar ve p.im hiımet b€Yannamesinln xuruma yasal rüresinde veİilmlş olmast,

/ Primle.ln yasal süre§i içinde ödĞnmesi,

y' prim, idaıi pa." c€ıa$ ve bunlara ilişkin teaikme ıammı ve aeıa, borcu bulunmamaaı, va6a bu bo,Eıa. yap|land|rılmlı taksitlendİrllmiŞ ve dğıenli ödenlyo' olma'l'

/ ı(ay* dlşl §igonah ç.hşhnlmam.$ / sahte stona& bildirlmindc bulunulmama§l,

/ işveİ€nin 5335 .ayh (anunun 30 un.u maddesinin ikİnci flİaa$ kap§ammı ti.en kuİum ve k{İulu$ardan olmamasl,

y' Yap{an işin 2E86, 4734 say|h (anunlaİ ve 4134 .ayü xanunun 3. maddesi lep5Em|nda veya ulusl.aaİa$ anlalm.laİa i§tinaden 
'hm 

v€ yapm illGıinden olm'mı§ı'

NoTLAR
,/ sosyat güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz,

TEşVİı§İz
TuTAR

|%37,5|

PEK ALT SİNlRİNDAN

TEşVİK
TuTARl

l% 5l

TuTAR
(Yo37,5|

TEŞVİK SONRASİ
TuTAR

|To32,5|

TEŞVİK SONRASİ
TUTAR

|Yo32,5|

PEK ü§r
rEşVİK
TUTARı
(%5İ

§AIt
ş,rli i;, i,:,ıı, ,ı



B§ı-AMA
ıınixi BEIGE KANUN NO

BıTış
,Tr'YASAL DAYANAK 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (i} bendi, 20t3l30 sayılı Genelge.

AçıKIAMA
aiİel sektöİ lırerrnleıiııin Yurt d§ndııı ls.l€.lnde frl§bnlmaı lıretr Yurt lçindGn atİü.tıl€n/sönd..ll.n rLoİğlftİ kin uytulrn.n bu lndlıim
kıp§.mnd., 5lıortıİlann Prime esas karandan iıı.ıiırden he.ap|anan genel sqılı 5itoİta$ prlmleainin iŞr...n hls§e§lnln 5 Puanlll k.t Hazine ve
MalıYc 3a}.nİğl taraftndan kr.ş .nmı|.taür.

Tf ŞVi XTEN YARAnLAİıMA şARTIAR|

y' Aylık p.im ve hizmet belgeginin / muhtasal ve pdm hizmet b€yanname§inan l(uİuma ya§al süi€sinda veİilmi, olma9,y' Primle,an vasalsüı€si içind€ aklenmesi,

/ xayt dl$ sitort.İ çrhşünlmaınıs. / sahte sitoİtal| bildlriminde bulunulmam.sı,
r' lşveİenin 5335.aylll Kanunun 30un.u madde§inin ikin.l f*r.$ kap§amına taren kurum ve kufuluşla.dan olmamarl,
y' Yapllan iŞln 28E5, 4734 sayıh (anunlar ve 4734 s.yh l(anunun 3. maddesi keplammda v€y. ulusl.E6sı anlaşma|aİa istinaden .llrn ve y-.pım işl.İindĞn olm.man,
NoTLAR

İaybl ta.mina$ alan|aİ ve harp malu|l€İi ile vaıift malut|üğü .yllü| alanla. için bu indıİimdcn rar.d.nllam.ı./ 5 puanllk indi.im (55ı0 - 8rlİ ile bİ.likG uytulanmaı, PEx üıe.ind.n h€5aplanen lşve.en hisseslnin oss payınd.n 5 puanllk indiİim uygulanl,.

PEK AtT SıN|RıNDAN
TEşV|r
TuTARı
(r5)

rur iiş sıııııııoıı
TEşVİı§İz

TuTAR

|%t4,5|

rşvlx soırnısı
TuTAR

Iy.9,5ı

rcşviıa|z
TuTAR
(rı4,5ı

rtşvlx
TUTARı
(x5ı

rşvix soıRısı
TuTAR

t 16 9,5)

-

§AK
§1','ıi "l'.lı"l. l.



BAşı-AMA
rınial

airiş
rınlnl

BELGE KANUN NO

YASAL DAYANAK 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinİn 2. fıkrası, 2o13/3F2o16/8 sayılı Genelgeler,

AçıKıAMA
5t ll ile 8ozaaeda ve Gökge.dı l|çcl€,tnda faaliyd tön€En bl taldö. ııerçıd,İi lğn öncllikl, p,ime Gsas k,ı,nç ü9t_ !| nn, bdır ohı ı,ıınfhİ

ü4İind€n hcsapllnacar mı|utto|ç yışİlıı'vellu', jr* ,ni,"n"o. s e"""ı,ı.ı,ıi.,-.JJ"n'pılme esas İııınç ,ıt J,ılaıo kada, olan kaı,nd"

üıe.lnd€o h€saplanan ınılullüb y.şftii ve ;'ü;;Lo;a p,imıe,inde s pu,nl* |ndiılm rağenmali'd|r,

TE§virrEıı YARARLA,iMA 5ART!AR|

r' A9lk pİim ve hiıınet belgeslnin / muhtaiaİ ve p,im hiımct b€yinnamesinln Kuruma ya,al tür€sinde ve'ilmiş olmasl,

/ P.imle.in yasal sü.esi içinde ödenmC'i,

/Tü.kiyetenelindepıim,idaılpancezasıvebunlar.llişklnt€Gikm.ı.mmıYeGezailboİ.ubulunm.ma.l,vaısabııboİçlarv".9llandl.ılmı'tak5itlendirilnişv€düıenli
öd€niyoİ olma9l,

' x"y,a i,ş, .igo.t"i çaİştİan işyĞ.i ya da saht€ sigonah bildlrimindG bulunan lşyĞİl olmamalı,

/5335.ay|llxanunun30uncumadd€§İniniklncifikraııkapsamınıtIrcnkuıunY.kuİuluşlaİteşviıtcnY.raİlanamaz,
r' yapılan işin 2tE6, 4zı+ sayıı ranunııı ve cz34 sayıt (anunun 3. m"ao"rı ı"p.";İa" 

-Ö" 
uİu"ı.n76ı, 

"nı"şm"ıao 
i§tinaden ahm vo y,pım işleıinden olmam,tı,

NoTtAR
r' Yar.rlanma süİ€sinin sonu tüm ille. içIn 3Vı2/2020 ta,ihldir,

/ 2ol5lwart avndan ltibaren işyeİinde ilgill ayda on v€ üzeıinde sigo,tah Phşİrm, şa,tl kaldlrılmıştlİ,

ı i pr"nı,ı inai,ıa pEK üıerinden, ilave dpuanhk indi,im ise,8rri ücİĞt İı€,inden hc§,planm,Kadıİ,

./ e-Borcu Yoktur altlvasyonu için başvuruda bulunulması,

TEşViKsİz
TuTAR

|%37,5|

PEK ALT sİNİRİNDAN
TEşvİK
TuTARı

(%5+%6|

TEŞVİK SONRASİ

TuTAR

|%ı6,5|

TEşVİı(siz
TUTAR
(%37,5)

PEK ü5T sıNıRıilDAN
TEşvİK
TuTARı

(%5xPEK} + (%5ııA.Ü}

TEŞVİX SONRASİ

TuTAn
oıl;:37,5- ((%5ıPEK} + (%6xA.İİ}İ

i,

§AK
*]lğllJ,t,,;.l, '..



yAsAL DA,ANAK 5510 sayılı Kanunun ek 2. maddesi, 2011/54 - 2O1,2l3O - 20t2l37 sayılı
Genelgeler.

BAşı-AMA girİs

TARiHi rARİi BEIGE KANUN No

AçıKıAMA
P.lm. €sas k r.ng alt .ımn üıe.i.den hesaplanan slgo.ta P.imlednin; işv.ı€n hl§rolQİlnın tamamına Y€ya cumhuıİaşkın|ncı l§taüıtlİı bötE bl.|mhrt
sımflandlrma9l, ılrl berlna düren milli telir Ycya so§yoĞkonomlk 8elişmi§lil düı.Ylaİi dikkate .lhmek suıltiyl. beliİlenĞn ill€.de işEıtn his..leİi ile
birllktC 9lgonıh hısselCı{nın tamamm. kadar olan krml sanayl vĞ TGknoloii Bak nlül biısr.and€n İaİş .nmaıtad|r.

TEşVirTCİı YARARIAİıMA şARTIARı
r' Ayhk pİim v€ hlımat beBe5inin / muhtasar ve pdm hi.met beyannam€§inin Kuauma yaia| slıİeslnda ve.ilmiş o|maa|,
r' P.imleİin ya§al süİ€§i |çınde ödenmesl,

olmas|,
r' sanayi ve Teknoloii 8.kanllğln a diiienlCnen teşük belgeri .hnm§ olm..l, tam.ml.ma vi.einin Y.plmq olme$ Gemi yat|nmlan harlç),
/ kayt dşü sigotrh çahştnlmamasa, sahte §ltonall bildiıiıninde bulunulmema$,
/ 6183 say l xanunun 22/A naddesİ uyannaa Ha.ine ve M.ıiye Bakanllğı'na başvuru taİihinden önce*i 15 tün içinde ıİdd.si geçmiş veİgi boİau bulunmamaal,
NoTIAR
/ işye.inin 6 no biilgede kurulu oıma§l halinde as8a.i üaaGt üıerinden §itortıfu va işvcaen his§€§i Pİim tutafln|n tama. kaİılanlİ.

ve yuİtd§İnda çaİştnlan slpİtaldaadan dolay. da bu teşvlktan_yanİhntlrmayaaakt|r.
r' ilave 5 puanlık |ndıdmle aynl dğneh için uy8ulanma2. uYtulanan terük asga.iğGrlt İıaİlndan hca.Planmaktadr.
r' e_Boİcu Yoıtuİ aıtlırasyonu İçin b.şvuİ!d. bulunulma$.

rışvixsiz
TUTAR

|%3,ı,S|

s. söı_ce
l%37,5|

PEK ALT slNlRlNDAN
rrşvir
TuTARı

(%5+%15,5}

s. söıce
(%5 + %29,5|

rşvir soNRAsı
TuTAR
(%t7|

6. BotGE
(%3l

PEK üsT slt{ıRlİ{DAN
rtşvix
TuTAiı

rşvixsoııısı
TuTAR

?(?7,S - ||%'ıPEK} + xı5,5xA"Ü»

s. söıee
%37,5 - ((%5xPEKl + (X215IAÜ»

. -]] .,.

rrşvlxsiz
TuTAR

{rg7,5}

e. aöıct
|%37,5l

{%SxPEK) + (r6l5,5ıd"Ü)

s. göı.er
(%SxPEKl+ |%29,5,(AÜ}

SGl(



BELGE KANUN NO

YASAL DAYANAK 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (k} bendi,

AçıKıAMA

3t/ı2/ı95o tarıhlı ve ı93 5aY 6eıı, ı,enlsi yünu.unln müıaİİ.f20 nci maddeşi İaP6ım.nd. &nç li.irlmc|ls.d€ kttınÇ l'tlin'sındın t'ydalanan ve

nüı.llctryct berl.ntr taıihı tüb.rrr|. ıE y.r. doldgırnuş vG 29 y.şn, toııurr".şlı"ni,i,i, t, 
-x,iunun 

ciıncü ıl'.dd"inln biıın,l,t,ı,mın (b}

b€ndlnln (1) num.ıai aıt mnaı ıapsıııınİİıjsİİoİİ ,İı,ı"a"" ı'İı,ren ıır aerı s-iıeıtaı ııyılın gçıçck klşlleıln pıtmlgıi, ı yı| tü"ylg &ı ncl madde

uy"nntı b"iırıcn"n prıme esaslaırnç alt İmıİ üıeflnden H,ıln€ w MallYe B,kanlÜn,ı l(a,9l|'nr,

TEŞV|KTEN YARARİAN MA ŞARTİARİ

,/ 18_29 yaş aralığında olup i|k defa iş yeriaçan gerçek kişilerden olması 8erekmektedlr,

./ Adi ortaklıklar ve şahıs şırket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvllıten yararlanabillr,

8AŞIJAMA
ranİııİ

BİTış
TARiHı

Günlük

§Çl(
ğ:li:İi"aju;.iJ',



5510 sayılı Kanunun 81. maddeslnin (j) bendi. BEIGE KANUN NO

AçıKıAMA
i§tete bÜı sisort ılla. Ye muht .laİ hadç 5510 ıeü l y\rnunun 4 İtnc0 m.dd€cnln H.incl fürısun (bı bcndl kapr.m|nd.ıl §igort 1.1.nn mılgllüb
Fr1.|lİ w öOm 3ipatıhn pİlmleainin, pdme .5.3 laırnç ğ4İlnd€n b€ş puınlık }a$nna is.b.t eden tuta.. tlülne w ıi.liya Baıaılünc.
kaİş .nıo.ltd|ıl

TEşV|KTEıü YARARıAIüMA 5ARTıAR|

r' primleıin yasal sü.esi içinde iidenmesi,

r' Kuruma kendi slgortallllklarlndan kaynaklanan pİim, idari Para Geıasl ve bun|ara ilişk|n gecikme cczasl ve gecikme ıamml borcunun bulunmama$ ya da
borÇlan tak§itlendirmesi/yapllandlrmasI ve taısitlendlrm€nin/yapılandırmanın devam etmesi geİekmekt€dİı

BAşıAMA
TAııHl

BıTlş
TARıHı

Teşviksiz Tutar
Yo34,50

SPEK ALTSİN|RİNDAN

Teşvik Tutarı
%5

Teşvik Sonrası Tutar
% 29,50

Teşviksiz Tutar
%34,5a

SPEK üsr sı ııı ı nıııı pıu
Teşvik Tutar

Yo5
Teşvik Sonrası Tutar

% 29,50

SPEK AtTslNıR|NDAN sPEK ALT SİNİRİNDAN
Teşviksiz Tutar

%?4,50
Teşvik Tutarı

%5
Teşvik Sonrası Tutar

%29,5
TeşvikTutarı TeşvikSonrasıTutar

%5 %ı9,5

§ilI(
t-.!: rj!,,_t , .,, !



BELGE KANUN NO

YASAL DAYANAK 5510 sayılı Kanunun geçici 80. maddesi,

AçıKLAMA
2o2o yü ocak l|a Aİ.İİ rytarl/döncmi lçin bu maddGde bcliİdlen ,.ıü.n s.ğlıFn tün iaylrl ile 2,5o'tlırk ı]r.sın.n ç.İplml 'onucüı 

bulunı'ıİ tutr" bu

iır.İ€nlgİin Ku.uma öd3yĞG€r"n ",ro* 
o,-'i'"i"J* ,"i"e "aıiı"" 

ı" t,t,İ lŞriıllk slıoıtrsl Fonund,n kr.',|,nr,

TEşvıKrEx YAnAİuIıtüA 5Anm.Ai|

y' D€§tek tutıİl işyeİi ıyıuııl y.pılın İrıın tüm ışy.rleİ lin llk olarak 2015 yllnda günlük 3,33 TL (ayhk 1oo Ttl olarak uy8ul,nmEü,, Bu uYgul,ma 2017,

':";'*'"',.,§:*,ffTtr'il"Ji;,İ'?,JllflJİTr'1lTi1§İ'İnno" F1.ı" :ry1j:1^,:s::_r_*.i"::1:5slil,Hlljİffill,-
Yararlan]nı}İadır. Bu işyeİleİınin eyltk p]ım hizmet belgelerin| / m,ı,oo"," iıil'liiiJ iryannamelerinİ yasal 5üresinde ı,erm€si; P,lmleİınl y,sıl ,ürcsınden

ödem6i, ıfu]um,a boıcunun bulunıınma'ı, ıayıt d§ı sigoıtııı eıl,$ıım,P#]l[;#;ö,"ı,-fiıaı,ı,ını" hılunmaması $rtl,rıd y€rlne 3etıımesl

geıekmektedlr.
r' Destekten, 2o2o ylllnde ilk üt€üa te§ciı €dilĞn lşyerl işY€.enleri l|e 2019 y ınd. prlmc esas günlük keı'ng 128 TL, toplu i' s'ııloŞm6i uytulanan iŞl€rlerlnd€

256 TL ve llıryit ve taşlömoru ışveıcıııie iii n 
"ıi 

rra. io*ı" ehştlrıbn 3ilonıİlann irwr.nl.ri ya.erlanaca}İlr,

r' 2o2o yıl|ndan önG! tescil edilen işy€.lerindeo 2oı9 vı|ında. aylılı.priııİ"Jİı,İJ'ı"ıgoı yİ da muı*asar ve pıim hiımĞt beyannamesi lle blldi,lmde

Urlrİrlaİrİ" 
"İ". 

.igprtah :ayısının aİ]İJı ılıpıtelİ lllaiıımi npılın aylar.içln degtek ve,llm€yecektlr,

r' 5018 saylll l€nuna 6kll (lı saydl Getvelde say|an kamu idarel"ı"" 
"ı, 

ı"iJ * 
-p*-ıÖiiiia. ı ııno,.aa"nİn blrlncI fikİaslnln (aı bendl kap€eml dı'lnda

Y"l#if,rİ$:T,İrffi'İ'H,,tffifiHŞfj1.o,tn",,no" asgari üGı€t destekıeıi geri ahnacaıtı..Te'pıttarıhind.n sonra da verilmgyecĞltif,



YASAL DAVANAK
4447 sayılı İşsİzlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, BAşı_AMATAR|Hİ aİrişrınİxİ aeı.ee KANSN No
2009 l L49 sayılı Genelge.

ıbp.ama glİCn ctoatall için, işslıllk ölĞn.Üinc hak t ıandlğl süra boyune pİlme csa, k ıanç alt nnlr ğı.ıindgn he§aplan.n h.a Edalt rltoıta
Pİimle.inin 96ı'ı lle uıun y.de|i sltoİta prim|Ğrl vG lenel .eğık sitort { pİimi.in t mıml, ıalan lş§lıllk ödeneği süıtrlnce i$ırlik stonarı FonundanAçıKıAMA
karşılanmaktadır.

TEŞVİ KTEN YARARİANMA ŞARTİARİ

İşyeri Yönünden;
r' primlerin yasalsüresi içinde ödenmesi,

./ Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin
Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,

/ Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde
bildiri|en sigorta!ı sayısının orta|amasına ilave olarak çalıştırılması,

Sigortalı Yönündeq
r' O7AO(2009 tarihinde veya sonraki bir tarihte işe alınmış otması,

ı |şegiriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,

., ,/ Sİgortalının, işsizlik ödeneği a|maya hak kazanmadan önce son çatıştığı işyeriKuruma haricindeki bir işyerinde işe baş|amış olması,

7 Fiilen çalışması,

NoILAR
r' 5 puanllk indi.im ile biılikte uygulanmaz,
r' 5335 §aylh Xanunun 30 unau maddesinin ikinci İ*ra$ ıaP§amlna giİen kurum ve kuİulu§laa tervikten yaĞdanamaı,

r' Yap aİ iŞin, 4734 seylh rüİun ve 4734 §aYıll xanunun 3. madd€si kap§amhda veya ulu§laaara$ anlaşmalara |stinaden a|lm ve ytplm işleainden olmamasl.

PEK ALT SİNİRlNDAN
TEŞVİKSİZ

TUTAR
(%37,5)

TEşvİx
TuTARl

( % 33,5)

TEŞV|K SONRASİ
TUTAR
(964l

TEşvİKsiz
TuTAR

|%37,5|

PEK ÜsT§lNıRıtuDAN
TEşViK
TuTARı

(%33,5 x AÜ}

TEŞVİK SONRAS|
TUTAR

%?7,5 - (%33,5I AÜı}



ı1447 sayılı işsizlik sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesİ, 201U45 sayılı
B§LAMA siriş. BELGE KANuN No
ıınixi TARıHi

YASAL DAYANAK

AçıKıAMA

reşvi rrg ıı vARARIANMA şARTIARı
lşyeri Yönünden;

.' Ay|ık prim ve hizmet belgesinın / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin

Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,

/ Primlerin yasalsüresi içinde ödenmesi,

Sigortalı Yönünden;

'oLlo3l2011ila3tlt2lzo2ztarih]eriarasındaişealınmışolması,|Ll1.zlzozotarihli,3247{ ;il;;;.şı", x"ra., ile yararlanma süresi 3ll t2l 2022,ye uıatılmıştır.)

,Kadınsigortalının18yaşındanbüyükolmasıhalindeolmasıhalinde24ila54ay{ 
arasında destek verilmektedir,

/ kayıt dışı sigortalı çatıştırılmaması,
prim, idari para Gezası ve bunlara ilışkin gecikme zammı ve Gezası borcu /

r' bulunmaması, varsa bu borçtar yapılandırılmış, taksittendirilmış ve düzenlı

6 aylık ortalamasına ilave olarak r'

İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması,

Fii|en çalışması,

İşe başladığı tarihten önceki 6 ay|ık dönemde APHB kayıt|ı olmaması,

Erkek sigortalının 18 _ 29 yaş arasında olması halinde 24 |la 54 ay arasında, 29

yaşındanbüyükolmasıhalinde6ila24ayarasındadestekverilmektedir.

PEK ÜST SİNlRİNDAN

ödeniyor o!ma§ı,

İşe girdiği tarihten önceki işyerinin

çalıştırı!ması,
NoTLAR
/ 5335 saYıh xanunun 30 uncu maddeslnin ikinci İıkrası kapsam|na gi'en kurum ve kuİuluşl" teşvikten yaE anamaL 

dataıaı anlasmalaıa istinadan akm ve Yi
2886, 4734 sayıh xanunlar lle 4734 seyıt| Kanunun 3. maddesı ı.er".,na" "ı,l" İl,-.İİ u"ı"İİİ iş,",""ı", ile ulu,la,aıaı an|aşmalen iştinad,n ,l|m ve yapım 

',ı
r' ü§tlen€n işveİenlaİ, ihalĞ kanusu lş döneminde bu t€şvikt€n ya6İl'namaı,

Yaİa.lanma süĞl€ıi eİketl€İ, k dlnlarve §ahiP olunan belgelerc töİe değişmcltedir,

TEşVİrsiz
TuTAR

|%37,S|

PEK ALT SİNİRİNDAN
TEşVİK
TuTARı
(%2o,5|

TEşviı§iz
TuTAR

(%37,5}

TEşViK sot{RAsı
TuTAR

|%L7|

TEŞVİK SONRAS|

TuTAR

|%l7|

TEşviK
ruTARı
(%20§ı

Üıjro-

özeIsektör işverenlerineroLlo3l2oLL -l.Llt2l2022 taıihlerı arasınoa ıŞe alg'f,l'ırı ı'ğl'ıEıll.' 'l"" -'t''t

sİgorta prİmi İşveren paylnın tamamının lşsiılik Sigortası Fonundan karşılanmasına imk6n sağlanmıştır,



Q,QIJ 3ayfi İşsizlik Sigorası Kanununun geçici 15 inci maddesi, 2015/1 sayılı
BAşLAMA

TARıHİ
Bİraş

BELGE KANUN NOYASAI DAYANAK

AçıKLAMA

TEŞVİ KTEN YARARIANMA ŞARTLARİ
İşyeri Yönünden;
-/ Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim

Kuruma yasal süresinde ııerilmiş olma§ı,
Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

Slgortalı Ytinünden;
hizmet beyannamesinin r' 3ulrzl2o|ıltarihine kadar başlatıtan işbaşı eğitım programını tarnamlamış olması,

/ İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,

/ 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

{ Tamamladığı işbaşı eğitim programına illşkin meslek alanında işe alınması,

Genelge. TARıHı

İiııİiy. lş Kurumu t r.fınd.n 3ı./ıU2oıa t İihin. tedaİ brrl.bl.n ırbrı €ğtim pıotİımlrn tam.mlay.nl. üç ey und! lşe alan aiı.l t ııöİ
|rwrenleain€ ile aldlkl.n bu 3iprğhla. lçln, sitoİt prtmlna €5ı5 krı.nç ılt $nın iır.rind.n hBaplemcık 3l!o.t primi lşY.ttn Paynm tamantının
lşriıllk sltoİt3$ Fonundaı *arş .nm..ha lmıen gö.nmırtr.

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu
bulunmaması, varsa bu borÇlar yapılandırılmış, taksltlendirilmiş ve düzenli r' ?3.l4l2o15tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
ödeniyor olması,

,/ Kayıt dışı slgortalı çalıştırılmaması,
,/ İşe alınan sigorta|ının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının

ortaIamasına ilave olması,
NoTLAR

' işırcrenler, lhale l@nusu iş dön.mlnd. bu teşvikten ya.arlanaİDaı.

r' 5 Puanllk indirim PEK üı.İinden, kalan % 15,5 lşYe.€n pay ır€ asga.i üG.€ı -ıerinden herrplanm.ktadlr.

PEK ÜsT sıNlRlİ{DAİ{
TEŞVİK SONRASİ TUTAR TEŞVİKSiZ TEŞViK TEŞVİX SONR lsl

|%L7| TUTAR TUTARı TuTAR
l9637,s| (%SıPE|(} + (%15,5ııAül ,637,5 - {{,6sıpçK} + {ı6ı5,5İAÜ»

, ,- :-, ,\j',

PEK ALT SlNİRİNDAN
TEŞV|KSİZ TEŞVİK
TUTAR TUTAR|

|%37,5| (%5+%15,5)

*3tlL2l20t8 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayanlar yönünden teşvik uygulaması devam etmektedir.

S*;6 ı,:i,,lrill.,'



YASAL DAYANAK

AçıKıAMA

ıtıtı|f 9ylt1 işsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesi, 2o'8l22 sayılı Genelge

BAşIAMA
TARiHı

girişrıniHi rr..ur *oN,N No

,luzola lla 3lll2l2o22la.ihle.i,r,ında lşe ,hnın ve l(rp5ama ıiTl s1:!!, lçin; lm,l,t veva 2oıt/ıt969_,ıyrİJakanlaİ y\urulu rü'.ıl ile

b€li.lGnen billrlm r€ltöııinae ıaaııvet ıo.ıJıei,or"iJ ,r,n, l.n ..r"n o*o or""i", ** pıme eıas kııınç 
_ozoıind,n 

hGs,planın itortti ve

ırvrı€n hisgeii Dılmıeılnin t.m.mı, o,ı"r1-*"|'.J't'Jiir" töde;n byr,l€ıl ,j.,'İ.i,,J "*İ "-"ç 
alt smı.ı ürc'inden hG.a9l'n'n 'iic'tıh 

ve

İ1**" İİ*"J otrnnnln tımıını lşılıİik slgoıtıJ Fonu t,r,tnd,n l,şd,nı,alü,,

T€§Vil(rEıı YARARLA!ıMA şART|.ARI siroır.lı Yönünd.n;

- Aylık prim v€ hiım€t ö€lt€slnin / muhtasa' v€ prlm hi'meı bey'nnaİı€siıln lorume yas'l / l|.lilo|sila3ılLzl2o22 ta,ihleİi arrımda işĞ,lmİnış olm,s,

' 5ür€.ind. v€.ihtış olma.l, r' ,[r*iy. iş lfurumuna ıavtl işsiı olm..l,

" d€vam edllm€sl. 
, ;i:l'JHl" iş. al6d,ğ, Y,kıan bir ön.€ıi taİvam y ınd. |furuma bildl.ilen ri8o.ı.t İ'Yıs|nn

r' saht€ sBotaİ bildaiimind. fulunulmaması, k.yt d§l .igoaİalı ,aİşünlmamasl, " oıtılamıına ilave olaİ.kçahşhnlmarl,

, g3}lxx#,ffi;;lİİ,*1ugİ,*ş*ş.:,tg*ı;:şlİ:tr"i:ffixi:flİ.f,]İİ,T]f;*,,u.,n*"o,er€',ı,ıbuı"vi*,nya,a,ıanamaı,

TEŞVİKSİZ TUTAR

|%t7,5|

TEŞVİİ6İZTUTAR
(ı637,ıı _

PEr AtT slı{lRDAN ( İMAIAT vFrA Bltl$ı, ı
TEŞVİK TUTARİ

|%3ı,5|

( DıĞER §EKTöRıIR ı
TEŞVİK TUTARİ

{r(ı7,5)

pır usr sıınoııı lıfvlAı^ıvgYA 8|ü5lul

TEşvil(TuTAR, E:!_:olH_,::.f(inürıü.ı (?(ı7,5}-(BnürıÜ,ı

(DıĞERsErrönıER)

TEŞVİKTUTARı TEŞVİİ(SOİ{RASİ TUTAR

(A-ü. xr§}7,5) (*37§ı- {AÜ, x xı7,5}

TEŞVİK SONRASİ TUTAR
(%37,5) - (%37,5)

TEŞV|K SONRASİ TUTAR
(9637,5ı - (137,5ı

TEŞVİKS|ZTUTAR
(1637,5ı

TEŞVİKSİZTUTAR
(96:ı7,5)

l:ffırc

§AK
*İ5,ü,lr,|_ıii]ı,.:



BAşıAMA
rınlxi

giriş rınixi ,r..u, KAN,N No
YASAL DAYANAK ıt447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 25. maddesi, 2O2Ol35 sayıtı GeneIge

Q,Q,{J g7y1|,1Kanunun geçici24 üncü maddesi kapsamında Ll7l2o2o tarihinden önce başvuruda
{ bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan

sigortalı igin haftalık normal çalışma süresine dönülmesi.

r' Destek tutarı; prıme esas kaıanç alt sınırı üıerinden hesap|anan sigortah ve işveren hissesi
primlerinin tamamıdır. Bu tutar sigortahnın kısa çalışına öileneğ/na|ıdi ücret desteği alınan
aylık ortalama gün sayısına göre değişiklik göstermektedir.

AçlKıAMA

Koİonavi.ft p.ndemısi .ğ.€sincr kı§a Plşma ödGneİindĞn veya nakdi ü.ı€t d€.tGğ|nden yaradanan 5ito.t lmm no.mal çaİıana tür€alne dönm€tl
hallndc §itoİtalınm fa|§llğl öıel s.lcör lryeİln€ 30/6/202ı ta.ihinl tgçmemeİ üz€rğ kl5. lal§m.nn/nakdi iıcİct d.steİinin sona cıd|İl t İihi tarlp
eden aydan itibaı€n .lh ay sürgylĞ, h.. çılşııa itdend/nıkdi ü.rrt de§t€ği aİn.n .ylık oİtalama tün 5.yıJ kadar, p.ln. esas k ıanç a|t s|nl.ı
üıerlndcn he.ap|aıran işçi v. işv€ı"n hi§s€si Pİımlorinin t rn.ml tıltarud. pİlm de§tell s.ğlanrn.ıtedr.

TEşVİ KTEN YARARLAN MA şARTIAR|
r' D€İt.k sü.esi; 3016/2021 tr.ihini t.gr€mGı .h ay sür.yl. h€r bİ .Y için,

çehşına barvuİusunda buluoan ğıel r€ttö, lşy.rhrl.d€ ılte Fİrm. öde.dind.n yara/.n.n s.ylll,

,üİcla.lne dönm€l..İ, orarlama aün !eyts|,
kadar yaraalandEcıİü.

/ ıl12l2om iil İli!€ 3245 s.! l cumhuıbarİrn| rn.an il€ Yaraİlanme sÜr€d üç ivdan al$ aya v€ 3ıll2lzo2olaülhl3ol1l2o2lrafih|n€ uııtdmışüİ.

PEK AtT S|NıRDAN

TEŞVİİ( TUTARİ

|%37,s|

pEı( tl§TsıNıRDAil

TEŞVİKSİZTUTAR

|%37,s|

TEŞVİK soıuRAl§l TuTAR
|y'i,7,5|-|%?7,5|

TEşvİrs|zTuTAR

|x37,5,
TEşvlK TuTARl
(A.Ü.xX37,5}

TEşviKsoNRAsl TuTAR
(ffi?,sı-{A.iı.ıd€?,5ı

'Destek tutarı, sigortalının ksa çalışma ödeneğl/nakdi ücı€t de§tçğl alınen aylık ortaıama tün
, . şrl.ı$nı,ıörç ffbitlüığtcrmıKedir

'De§tek tutarı, sigortahnın kısa çahşma ödeneği/nalıdi ücrct &steğ afunın ıybk oıtılıına 3ün
.. ., . rııyısıEııftE.ffi,-1)ıf.*..,.-

S":'ıi':.'"Lı.: '



4447 sayılı işsizlik sigortası Kanununun geçici27. maddesinin birincifıkrasının (a)

bendi, 2O2Ol50 sayılı Genelge

ıirlş rınixi ,r..u, KAN,N No

soiY.lGüvenlikxu.umunablldiril.r€tv€yatlldillm.",lj11i,i.ff:j]:j:.:T.T:İf5,tİ.1'#1',}['Jffi;l"İ"#l#'il;!iJ,,§.ffffi1:"jTill?;i$'ll::H[lJ'#;:ffilJ*'ffrj:ffil;ffii11,;g;',Şffil,H:#ş#,ro**,rş*fltö!!jpti::i#ffi:7fiHŞ'#;;:Uij}+!;i1;* n.biıdirıım.t'ııinf.ıE nır,," '"'-*'sffL|İlilŞ;ilH:i"*;i_a,:*ş#:§,HTfilİl'#iila..liri 
..yı, *-""un t€dd ıo uncu m,dd€,' l"""l H]j.|İTİ?j.tY,rH:iilff;;"u t,,i"".,i i,u, r,a" iı,""nı", rHiİi:lH;ffi,H;,TrH'i"';;.;;";;i;;,,".füihy.9.ın Y...k.üı!rl:"f1Yl*Jı€J"::li,,il:ffi;,;.;;;;;".; p.im d.ncl dirnn.ınrd,,.

İffi;ffi iil,Öffi '"İlo,,n ıroa,n rni *_T:fJ_T:l}İİi J,'..f,lT.'j"* "..,."o,
AçıKLAMA

ll[l"jjrT,llrfi:;]H;H:[Hrrffil "riu,"n 
2021/ocakayından itibaren 53,67 TLolarakartırılmıŞtır,

YASAL DAYANAK

TEŞVi KTEN YARARİ-ANMA ŞARTLARİ

lşyeri Yönünden;

/ Özel sektör işverenine ait olması,

BAşı-AMA
TARıHi

Sigortalı Yönünden;
,osyal Güvenlik Kurumuna bildirilerekveya bildirilmeksiıin istihdam ediliP 1/1/20tg',.,l,lzozotarihleri

arasındaki dönemde iş veya hiımet sözleşmesinin ıt857 sayılı ranrnuiis'ınci maddesinin birinci fıkrasının (ll)

/ numaralı bendine ve diğer kanunların ıısııı İıiliıiıerine göre ahlak ve ıyı niyet kurallarına ı-ıy:nayan haller ve

benıeri sebepler dışında sona ermesi r"v" t ırr"iı"ri sosYal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksiıin tltzl.ozo

tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,

, krpramlnda dert€ıt€n yı",lrnün sla!,t,h ..yıslnın Ya]§l keda, siıp,telnın , l*il;;,;;;;jJıı/ıılzozo tariıııe,i ıı,9ıd, b,ş{u,ud, bulunulm,$,

" ;;-;İ;,.- olmal oıcrı,lestel ılıeshln ,ona €ımGrlnd€n itlbaren, bıı ı,t

*.İ.İ,i""İ"rİ."* v-..ıandııl,n onalama tü], kadaı 
'illen 

ç:l§funlnl"|, .r !üLzlzozoilaaLllzlzo2ot.ıhl..ıaıa,mdaire,lınmas|,

,/ !'ol2ozotaİihi ltib,nyla sosyal Gğv,nlik xwumona veİil€n 
"* 

prlm ve hiımğl bĞl3elerlnde Y€ya

"i"*, " p,'irr ı",ülto t"y'nnam€l€,ind€ layrth ,lmam"ı,

, sço,rt"ı,n,n oLı ..*tt. işy€rı irv.].ninĞ başw.drı",İrıİ İİş.vı. -.vı cüı,€nll* kurulurhnnd'n €m€ldilik

,"*,",*,ıo *ıo""n§ olm,.l ve Y,bsnd olman,sl

AYLİK DESTEKTUTAR|
eüuı.üx DEsTEKTuTARı

ıE

-ffiK
gş§ıiı',€;,,ı, i.l.,',,



ı}ı|{/ şy1|1 İşsizlik Sigortası Kanununun geçlcl 28. maddesinin birinci fıkrası,
2O20l49 sayılı Genelge

BAşıAMA
TARıHİ

giris ranixi' BELGE KANUN NOYASAL DAYANAK

ormellerm. dön.mlnd. aİt..ak e*onomll .ktivit.nin ist|hdamla d€st€İhnm€si .m..ıyl. irv.r.nkİ t.ntndan 2oı9locak lta 2o2o7ti5.n aanemırüc en ıı ffiİ

AçıKLAMA
53,57 Tt olarak artırılmıştır.

TEŞVa KTE N YARARİAN MA ŞARTIARİ
lşyeri Yönünden;

/ öze| sektör işverenine ait o|ması,

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddes|nin birinci fıkrası kapsamında
destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her

r'' birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren,
bu sltortalı|arın destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen
çalıştırılması,

Sigorta|ının 2019/ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma
uzun vadelı sigorta kollarına tabı olarak en az sayıda bildirim yapılan
aydaki/dönemdekİ sigortalı sayısına |lave olarak çalıştırılması.

Sigortalı Yönünden;

/ tltzlz0z0 ila ı1857 sayılı Kanunun geçici l0 uncu maddesinde yer atan fesih yapılamayacak
sürenin son günü arasında işe alınmış olması,

/ tlLOlzO2O tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İŞe giriş tarihi itibarıyta sosyal güvenlik kuruluşlarından emek|ilik veya yaşlılık aylığı
bağlanmaması,

İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,

Fiilen çalışması.

aüıuı-ür DEsTEKTuTARı AYIıK DESTEK TuTARl



YASAL DAYANAK

B§ı-AMA
TARıHİ

BıTış
TAnıHi

BEtGE KANUN NO

ı|447 t yıh ıbnunun ek 4 ünGğ madde9l hükmü uy.nncı, 6331 5.$İ lş s.ğlül ve Güwnlıü y€nunu kaF.mlnda çok tGhlikcli 1nft' y€İ 
'İp 

ondan fazla

o"lş.n| bulun.. y€ üç y lçlnde ölümlü v'Ja ,,il-ı.iiiiiJ".*ıİı,ı" Lnç6*. ış.ı"oi,eydana gelıı*yen lşyııle,lnd, f,ılı,enl,nn ış,lzllk 5igoıt,5ı

l$ĞĞn hi§şcsi tcsri}i oı"or u, _"lau aJi.]ı-rti iç"-iii oı,*ı ur... ," üc yll rüİlyt€ 96ı ola6k uytd.na.aıü,,AçıKıAMA

TEşviKTEt{ YARARıAI{MA şAiTlARl

9/ işye.inin, 633ı §aylh Kanun kap5amında çok tehıikeli slnfta Yeİ ılm,§l,

y' işverenin, Tüİkiye genelinde çok tehlik€|i 5ınıİta ye, alan işy"le,inde heraYtoPlamda ondan İaıla fal§anl bulunma5l,

y' Meydana telen aş krıasında ölüm veya iürckli iş göı€m€,lik duİumunun olmama$,

işyerinin, isG_(ATiPt ıaylth onaYlanmlş ve devam eden iş §ağllğl ve güvenlill hirrnetle.inin verilmesine ilişkin, iş tıMnliği uzmanı ve iŞy€İi heklmi ya da 29/12120ı2

söı|aşmesinin bulunmasl.

PEK ALT SlNİRİNDAN

-

ıtıt{f şy1!1 Kanunun ek 4. maddesİ, 31/12l2ot8 tarihlı ve 30642 sayılı Resmİ

Gazete'de yaylmıanan Çok Tehlikeli sınıfta yer Alan ve ondan Fazla Çalışanl Buıunan

işyerlerinde lşsizlik sıgortası primi lşveren payı Teşvlkinden yanrlanılmasına İlışkln

UsuIve Esaslar Hakkında Tebliğ.



4857 sayı!ı İş Kanununun 30. maddesi,2OO8/77 sayı|ı Genelge.
8ELGE KANUN NO

ÖıĞl s€ktike .it işyerleİind€ Phştlnl.n €ntelll rıtorğhlaıh, p.imr €sa§ ıaıanç alt tlnln üı€ıindĞn h€İa9|anın slioıln prlml l5ucıtn hltr€Hnln
t m.mmln HErine ve Mıliye Bakınlıünca İaı9lanm.n ink ..İl.nmşhr.

8AşıAMA
TARİHı

giriş
HdxİYASAL DAYANAK

AçıKı-AMA

İEşvixTEıı YARARı.AIıMA şARTlAil

r' Engelli §i8o.t.h çahşttİılmas|,
/ Ayl|k prim ve hlzmet belgesi (uİuma yasal rüıesinde ve.ilmiş olm...,
r' Primlerin ödenmiş olm.5l,

ya.aİlğnllamaı.

NoT[AR

r' 5 puanhk indirim PEK ürc.inden, kalan % ı5,5 işwren hissesi ise asgari üar€t iırĞıind.n hos.pl.nmakt.dli

TEŞVİKSİZ

TUTAR

|%37,5|

PEK ALT SlNİRİNDAN
rEşViK
TUTARl
5 + % 15,5}

TEŞVİK §ONRASİ
TuTAR

|%l7|

TEşVİı§İz
TuTAR
(%37,5)

PEK ÜsT sltüllRlNDAN
TEşViK TEşVİx§ot{RAsı

TuTARTuTARı
(%5xPEK} + {%15,5ııAÜ| %37,5 - ((%SxPEK) + (9615,5xAÜ)l

§ÇK
]sf,i;i ,,:-]:ıi;li --



YASAL DAYANAK
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 'ŞHİl^ ,1'Iİ' BEL.EKAN,NNo

Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2008/85 ,2oo9lLL sayılı Genelgeler,

A..G€/Tasrnm vĞ d..tek peı5oncli ile 459ı .av l ılanununun 3eçlci 2 nc! maddG,i uyınnca üGrdi gElIİ r,e{d5ind,n muaf ol,n p,ııonclin; iıCıltl.,i

üı..ind.n h...pı.n n .ıgoıtı pıimı ınıenıi illıeff;;; a'Virr2oı; 
"tı,ı* 

ü'" iiJ*-," u"ıç Lı"nı6, toçoıne konulac,l ödenCıit,n

AçıKLAMA
karşılanmalıtadır.

rEşviı(T€rı YARARLA'ıMA şARTrAİl

r' Aykk p.im ve hiımet belge§inin / muhtasar ve pıim hizmet beyannam€sinin kuıuma yasal §ür€iınde verilmlş olmasl, primleıın ödenmlş olmasl,

r' §igortallnln fiilen ç.hşma§l,

, siaortahnln; Ar<e/T.sanm pĞrsoneli veya Ar€e peEonel sayFınm % l,ru aşılmamak kaYdryıa de§tek perroneli ya da 4691 say|lı Kanun uyanncı ü"eti telir ve8isinden

" istisna tutulmırş peronel olması.

NorLAR

r' 5 Puanllk indiİim v€ kalan %15, 5 işır€İen paynln yan$ (% 7,75) PEK ğrc,ind€n hc5ap|'nmaktadır,

PEK ALT SİNİRİNDAN

TEşVİı(sİz
TuTAR

|%37,5|

TEşVİK
TuTARl

|%5 + %7,75|

rEşviK soNRAsı
TuTAR

{%24,75|

TEşvİı§İz
TuTAR

{%3,ı,5|

ı-

PEK üsT sıNıRlNpAt{
rEşvİK



alriş BEL6E KANuN
NoYASAL DAYANAK 5225 sayılı Kanunun 5. maddesi, zOLOltOg sayılı Genelge. TARıHı

AçıKıAMA
(ültür ltt nm B€E.rl .lm§ olan işyeİlĞrlnd. fil.n ç.lry.n sitoıt lılaİn pİlmt ..ır ıaıançlaaı üt€İlndan ha§.Pl.n n 5ip.t paimi iı,eİu hEaaaınin 3 Yll
boYun.a 

'65d§L 
xiiltür Gi.irim 8e|t6i ılmş işyĞİ|€aindĞ fil.n f.hş.n silp.tılll.nn i5. p.lm. Gs.s ı.ıanc. iır€İindĞn hesaplsnan sıgo]ta p.İnl işc.En

hlır€slnln 7 v boyunca x25'l, loıtüf y€ Tuatm Ea*anlü bütcgjin. ıonul.n c.ıeİtcn lr.r.l.nm.kt dır.

TEşvi(TEl{ YARARIANMA 5ARnAel

/ Ayllk pİim ve hiım€t belgesinin / muhtasaİve pİim hiım.t beyannamesinin xıı.ııma yasal §ü.€§inde verilınİ, olmaı,

r' Nurlımlar veİgisi mükalleİi olma5l,

r' (ühü. ve Turiım Bak nllğhdan kü|t{lr yah.ırn vey. glrlrlm bclgesi eİnmlş olm.sl,

r Tü.kiye genĞlinde prim, id.ai Para ceıa§| Ye bunlara llişıın gecikme .tmm| ve Ge..J boıE! bllğnm.man, vaİ.ı bu boEla. yapllandrİm§, tak iüendlrllm|, w daizenli
ödeniyo, olma§l,

|loTLAi

/ 5 Puanll* indirim ve ka|an %15,5 irvereI paylnln Ya.ı$ veva döİtt€ biri PE( iızi İndan hesaplanmlıtadlİ.

B§LAMA
renİıı'

PEKAtr $NIRıNDAN
TEşViK TuTARl

YATıRıM

|%5 +%7,75|

einişiıtı
(%5 + 9( 3,E75}

PEK ÜsT sıNıRıNDAttl
TEŞVİKSİZ

TuTAR

|%37,5|

(%37,5}

," ,"

TEŞVİK SONRASİ TUTAR
YAT|RıM

|%24,75|

GıRişİM
(%28,525)

TEşVİı§iz
TUTAR
(%3ı,5|

(%37,r|

TEşVİrTuTARl
YATıRıM ]

TEşviK soNRA§ı TuTAR
YAT|RlM

|%5 +%7,75| |%?.4,75l

GlRişlM GlRışlM
(%5 + 15 3,3751 (%2S,625l

§AI(
.f_c_tinÇ ii |. L1 i:l ç, !,



YASAL DAYANAK

AçıKıAMA

BAşıAMA
rınlıi

giriş
rınlxi

BELGE KANUN NO

2828 sayılı Kanunun ek 1. maddesi,2OL8l7 sayılı Genelge,

2t28 sİr|l. (anunun ek ,, in.i maddcsi tıP.am.na tlr€n ldşilerin ,iı€l ,eltö, işUr,lnleıl tarıfındın pıiıne eıaş kııınç alt sımr iırrı|nd,n h,r,Dl,n,n

sigoİta prlmiv. iştlıliİ,iıo*o p,ı.inin ıİ il J.işr.,"iiır*ının,m.m H.ıin. ve Malive B.kınlüı ta,ıind,n kaışl|ıne"kt!İ,

r$vixrtı yARARıANMA şARTIARı

İşyeriYönünden;
, Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesınin

' Krrrr" yasalsüresinde veritmiş olması,

" 
Prim,idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme ıammı ve cezası borcu

bulunmaması,

, yapılandırıtmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde
' öd"n."sine devam edilmesi,

./ 5ahte sıgortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigorta|ı çalıştırılmaması,

Sigortalı Yönünden;

/ LglozlzoLltarihinden sonra işe alınmış olması,

2828 sayılı kanunun ek 1 inci maddesinin bırıncifıkrasının kapsamında olup;

istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından

/ yararlanmış "n."ı 
memuriyet ile ilişiği kesılenler, devlet memuru olma şartlarını

taşımamatan ,"iiuıfı" kamu kurum|lrında istihdamı sağlanamayan hak sahibi

olması.

NoTLAR
/ Destekten yararlanma süresi 5 yıldır.

TEşV|ıGiz
TuTAR

|%37,5|

PEK ALT SlNİRİNDAN

TEşViK
TuTARı
(%37,5|

TEŞVİK SONRAS|

TuTAR
(%37,5}- (%37,5l

TEşViK
TuTARı

(%şıprx} + {9632§ıd.Ül

TEŞVİ( SONRASİ

TuTAR

%37.5 - ((?65xPEl0 t.(?61?,5xAlı}}

' . j. _':. 
i,' ]:

TEşviKsİz
TuTAR

|%37,5|

§ıF



BAştAMA
rınlııl

giriş
rıniııi BEIGE KANUN NO

YASAL DAYANAK

AçıKıAMA

reşvi xrıııı vARARıAN MA şARTIARı

İşyeriYönünden;

,/ Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin
Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,

,/ Prim, idari para cezası ve bun|ara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu
buIunmaması,

,/ sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

,/ Yapılandırılmış/taksitlendiritmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde
ödenmesine devam edilmesi,

Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama
'/ sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

3294 sayılı Kanunun ek 5. maddesi,20L8l8 sayılı Genelge.

pİimG e§a. kaıanç alt §lnlr ilz€aindeI hĞsap|anan silo.ta pİimi işvrİĞn hisserının tamam| Ail€, Çalırına ve so.y.l HlzlnĞtlĞ. BıİanlÜl ıaraftnden
k ış anacaktr.

Sigortalı Yönünden;

/ z6l04l20t6 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

/ İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan
en az bir defa yararlanmış olan|arın ikamet ettiği hanede bulunması,

/ Türkiye İş kurumuna kayıtlı işsiz olması,

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)

r' numaralı alt bendikapsamında olması.

NoTLAR

/ Destelden yara,lanma §ürerl bi. ylldlİ. 5335 .ay|lı Kanunun 30 unçu madd€sinin ikinci f|kra$ kap§amma giİen kurum ve kuİul!şlara ait lşyeİl.İi ile bu işye.leİinin
yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine ilişkin hakkında uygulanmaz.

TEŞVİKSİZ

TuTAR

|%37,5|

PEK ALT slNlRlNDAN
TEşV|K
TuTARl

|%2o,5|
...İijir ]:.. .n

ij:. .{ıll§,, rin .. .].-j:ii

TEŞVİK SONRAS|
TuTAR

|%37,5| - |%2o,r| 

.

PEK [isT slİ{ıRlt{oAt{
TEşVİK
TuTARl

TEŞVİK SONRA§İ
ruTAR

TEşvİı§İz
TuTAR
(!6ı7,5l

:Y;

s:}.i;Gilj.l.il; ",



E .-].".- .__-i,;-.-.,,,-,,l.rH f

6331 sayılı iş Sağlığı ve Güventiği Kanununun 7 nci maddesi ile 2alL2l2OL3 BAŞLAMATARıH| BiTlŞTARlHl BELGEKANUNNo sıJt*
YAsAr DAYANAK tarihli w 28a51 ..üllı R€sml G,ıetdd, yayml,nen lş s,ğlü ve Güwnliİi ,i @

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında yönetmeliğin 6 ncı maddesi.

lrff."j.|:H;:ffi ;ffi ,: 
'r#;İ;; ]nİ"'İ..ı"n ııv"a"ıınd€ ı, 5.ğhğı !,€ tüv.jıiğı. hiımetl€,inln d€st klcnmesi 

'm'".Yb 
ı/ı/2ot4

Aç|KIAMA ta.ihinden ıtibarn §ıgoıtalı b.şnı gğndı b.üt .xari or.tn t"İllk"rİıİ,ıo v", .ı"" ışv"ıgıiıİe 961,ıti, çok te hlik ll rınıft' Ye' al'n ls'|r'ind' 11'6"ı

bwıene ödınmelıtdfr. İlnınımaniscK 1ııııa ııadeli sıtoİta İoll,nnd,n) tınfrnd,n ı", ınmaktaür,

TEşviKTErü YARAııAııMA şARTLARı

/ Türkiye 8enelİnde, tehlikell ve çok teh|ikelisınfta yeralan lşy€rlednd€ onden azç,|l"nın bulunmasL

ı eyııı prim ve ııiımet bel8esinin / muhta§arve p.im hizmet beyannameslnin yasal 5ütsl içind. l(uluma v€ralmesi,

/ kuruma yasalsüıec lç.ri5inde enmoınl, prim ye pıime lllrıin bo,cun bulunmamasl,

r' Kayt dış al8oatall çal6tnlmaına$,
/ xuium adına tehlikeliv€ çoktehlikeli işyeıle.iifin yanstm. fetuaa$ düıanlenneai ve üniteys verilmesi,

D6stek öd.meleİine ilişkin başvu.ulaİ;
r' o.alç şubat vs Mart aylafl için l{lsan aynln,
/ Nisen, Maylr y€ Hariİan ayla,t lfin Tammla eymn,
/ Tomınrrı, AĞuttos w €yliil aylai lçin Eılm .ynın,
r' Ekim, (aa|m w Ar.llk.ylan lçin iıley€n Yılm o.ak rymln sonuna ı,d,İ yap,hr,

ödemel€r:
r' girincl dönem d€.tek öd€mel.İl ocalç şubat v€ M.rt ay|afl için Mayıs aylnln $nunda,
/ ikinci dönem destrk &am.leri t{lsen, Mayr rl H.ılİ.n ıylefl lçin Ağu§tos ,fmln $nunda,
/ Üçuncü dön€m da§tck ödemale.i Temmuı, Ağustol ve Eylül ,Ylan 

'in 
ı(a,|m aYlnın ,onund,,

r' Döıdüncü dön.m deatek ödanc|a.i Ekam, lGsln vr Ar.İİ ayl.n icn lıl€Y.n Ydln iıbat aynh 
'onunda 

toaÇetl€Ştl llit

SPEK Alt Sınır (Tehlikeli İşyeri} SPEK Alt Sınır (ÇokTehlikeli İşyeri)

-
-


