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ANKARAS-Sirküler/2015-2                                                                              14.01.2015, ANKARA 
 

KONU:  6111 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Sigorta Prim Teşvikinin Uygulaması H K .  
 

 
          Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını artırmak ve yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, 

mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, amacıyla 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a 

eklenen geçici 10. madde ile prim teşviki yeniden düzenlenmiştir. 

 

 

         18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların işe alınması ve ayrıca 

mevcut işçilere ilaveten yeni alınacak işçilerin sigorta primi işveren hissesinin tamamı, İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanacaktır. 

 

          Sigorta primi işveren hissesi desteğinden özel sektör işyerleri yasal  ödeme süresi geçmiş prim ve idari 

para cezası borcunun bulunmaması şartıyla yararlanabilecektir. 

 

        Teşvikten yararlanmak için, 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında 18 yaşından büyük olanların 

ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması, işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten 

önceki altı aylık dönemde SGK'ya verilmiş aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve sigortalının 

fiilen çalışması gerekmektedir.  

 

Bu teşvikten,  

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle, 

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü 

yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle, 

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle, 

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere 

sahip olanlar için 24 ay süreyle, 

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları 

halinde ilave olarak 6 ay süreyle, 

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim 

veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için 12 ay süreyle, 

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı 

işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle uygulanır 

  

*Sigorta prim desteğinden işverenlerin yararlanması için diğer şartlarla birlikte ortalama sigortalı sayısında 

dikkat etmeleri gerekmektedir. Sistem tarafından belgelerin verilme süresi geçmeden kontrol işlemi 

yapılamadığından, işverenlerin bu konuda daha da hassas olmaları yararlarına olacaktır. Ortalamanın altına 

düşüldüğü halde 06111 kodlu belge verildiği SGK' ca tespit edildiğinde, hem geçici 10. maddede öngörülen 

teşvikten hem de bu sigortalılar için 5 puanlık indirimden yararlanılamayacaktır. 

  

 

 Saygılarımızla. 
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