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ANKARAS-Sirküler/2018    

                                          20.03.2018, ANKARA 

 

KONU: 2018 SGK TEŞVİKLERİ HAKKINDA 

 

Şu anda TBMM’de görüşülen ve hükümlerinin 2018 Mart ayı sonu itibariyle yürürlüğe girmesi 

beklenilen yeni torba yasa ile işverenlere verilecek teşviklerden ilgili olanları aşağıdaki gibi olmakta 

olup yasalaştığı zaman tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir.   

 

 6661 sayılı kanun gereği 

 

2016 ve 2017 yıllarında sigortalı başına verilen 100 TL tutarındaki asgari ücret desteği 2018 

yılında da devam edecek. Yukarıda bahsettiğimiz torba yasada yer alan asgari ücret desteği 

düzenlemesi ile işverenler 2018 Ocak ve 2018 Aralık ayları arasında çalıştırdığı sigortalısı için asgari 

ücret desteğinden yararlanmış olacaklar. 2018 Ocak ve 2018 şubat aylarına ilişkin asgari ücret desteği 

geçen sene olduğu gibi sonraki ay prim borçlarına mahsup edilecektir. 

 

 5510 kanun ile yüzde 5 lik sigorta prim indirimi   

 

Eğer 4a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenseniz ve son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, 

idari para cezası borçlarınız yoksa ya da varsa bile taksitlendirme/yapılandırma yapıp düzenli 

ödemekte iseniz her ay ödeyeceğiniz prim borcundan %5 oranında indirim alırsınız. Bu teşvik için 

prim borçlarının düzenli ödenmesi, aylık prim ve hizmet belgesinin zamanında gönderilmesi haricinde 

bir şart aranmaz. Bu kapsamda işverenler çalışan için brüt  ücretin %32,5’i oranında prim öderler. 

 4447 kanun /10. madde teşviği 2018 

İşe alınan kişinin işyerindeki son 6 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak işe alınması ve bu 

teşvik kapsamından yararlandırıldığı sürece ortalama sayısına uyulması gerekir. İlk defa tescil edilen 

işyerleri için ortalama sigortalı şartı aranmaz. 

Bu teşvikten 31 Aralık 2020 tarihine kadar işe alınan çalışanlar için yararlanılabilecek. 

Bu teşvikten yararlanması için işverenin prim borçlarının olmaması ya da 

taksitlendirme/yapılandırma yapılıp düzenli ödeniyor olması gerekir. 

Sigortalı açısından ise 18-29 yaş arasında olması, işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde 

4a ssk kapsamında çalışmamış olması ve ya daha önce bu sigorta prim indirimden yararlanmamış 

olması gerekiyor. Bayan çalışanlar ve İŞKUR’da kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için yaş şartı 

aranmaz. 

Bu teşvik kapsamında işverenler çalışan için brüt ücretin %17’si kadar prim öderler.  
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            4447 kanun /19. madde sigorta prim teşviki (687 Sayılı Teşvike benzer) 
 

Çalışanın İşkur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınması, 

İşe girdiği tarihten önceki son üç aylık dönemde 10 günden fazla 4a ssk kapsamında çalışması 

olmaması, 

İsteğe bağlı bağkur hariç olmak üzere 4b kapsamında bağkurlu olmamaları, 

İşe alındıkları tarihten bir önceki takvim yılındaki ortalama çalışan sayısına ilave olarak işe 

alınmış olmaları, 

İşyerinin imalat ve bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde maksimum brüt asgari ücret 

kadar, 

Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise asgari ücret üzerinden tahakkuk edecek 

işveren prim hissesi ile sigortalı hissesinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. 

Teşvikten özel sektör işverenleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar işe aldıkları ve gerekli şartları 

sağladıkları çalışanları için yararlanabilecek. 

Ayrıca son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunuzun olmaması varsa bile 

yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve taksitlerin de düzenli ödeniyor olması ve aylık prim ve 

hizmet belgesini ya da prim ve muhtasar hizmet beyannamesini zamanında göndermeniz gerekir. 

Teşvik süresi 12 ay olacak. Ancak işe alınan kişinin 18 yaşından büyük kadın, 18-25 yaş 

arasında erkek ya da engelli olması halinde teşvik süresi 18 ay olacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla... 


