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MADDE NO TEŞVİK SÜRESİ ŞARTLAR AVANTAJ SÜRE 

4447 S. KANUN 
GEÇ.19 

1/1/2018 ila 
31/12/2020 

1- İşe girdikleri aydan önceki üç 
aylık sürede toplam on günden 
fazla 4/a-4/b/4/c kapsamında 
sigortalı olmamak, 
2- işe alındıkları yıldan bir önceki 
takvim yılında işe alındıkları 
işyerinden bildirilen sigortalı 
sayısının ortalamasına ilave olmak 

1- İşyerinin imalat veya bilişim 
sektöründe faaliyet göstermesi 
halinde ilgili döneme ait günlük brüt 
asgarî ücretin prime esas kazançları 
üzerinden hesaplanan sigortalı ve 
işveren hissesi primlerinin tamamı 
tutarında; 
2- İşyerinin diğer sektörlerde 
faaliyet göstermesi halinde 
sigortalının prime esas kazanç alt 
sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı 
ve işveren hissesi primlerinin 
tamamı tutarında işverene prim 
desteği sağlanır. 

Destek kapsamına giren 
sigortalılar için 12 ay süreyle 
uygulanır. Ancak bu süre; işe 
giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından 
büyük kadın, 18 yaşından büyük 
25 yaşından küçük erkek 
sigortalılar ile Kuruma engelli 
olarak kayıtlı sigortalılar için 18 
ay olarak uygulanır. 

4447 S. KANUN 
GEÇ.20 

1/1/2018 ila 
31/12/2018 

1- 2017 yılında Sosyal Güvenlik 
Kurumuna verilen aylık prim ve 
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı 
sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat 
sektöründe faaliyet gösteren ve bu 
sektörde ustalık belgesi sahibi 
olunan özel sektöre ait işyerleri, 
2- işe giriş tarihi itibarıyla 18 
yaşından büyük ve 25 yaşından 
küçük sigortalılardan ve Kuruma 
kayıtlı işsizler arasından olmak, 
3- İşe girdikleri aydan önceki üç 

1- Destek kapsamına giren 
sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 
82 nci maddesi uyarınca belirlenen 
prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden hesaplanan sigortalı ve 
işveren hissesi primlerinin tamamı 
tutarında bu işverenlerin Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri 
tüm primlerden mahsup edilmek 
suretiyle işverene prim desteği 
sağlanır. 
2- Sigortalının destek sağlanan aya 

Bu maddeyle sağlanan prim ve 
ücret desteği 2018 yılı Aralık 
ayı/dönemini geçmemek üzere, 
sigortalının işe alındığı ayı takip 
eden ilk aydan başlamak üzere 
her ikinci ay için uygulanır. 
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aylık sürede toplam on günden 
fazla 4/a-4/b/4/c kapsamında 
sigortalı olmamak, 

4- 2017 yılında kayıtlı sigortalı 
sayısının ortalamasına ilave 
olmak. 
5- Bu madde kapsamına giren 
işyerleri en fazla iki sigortalı için 
destekten yararlanır. 

ilişkin prim ödeme gün sayısının 
53,44 Türk lirası ile çarpılması 
sonucu bulunacak tutar, ücret 
desteği olarak Kurum tarafından 
işverene ödenir. 

4447 S. KANUN 
GEÇ.21 

1/1/2018 ila 
31/12/2020 

Bu madde kapsamında gelir vergisi 
stopajı teşvikinden yararlananlar, 
diğer kanunlarda yer alan benzer 
nitelikli gelir vergisi stopajı 
teşviklerinden yararlanamaz. 

Geçici 19 uncu ve geçici 20 nci 
maddeleri kapsamında işe 
alınanların ücretlerinin, ilgili yılda 
uygulanan asgarî ücretin aylık brüt 
tutarının prim ödeme gün sayısına 
isabet eden tutarı üzerinden 
hesaplanan gelir vergisinin asgarî 
geçim indirimi uygulandıktan sonra 
kalan kısmı, verilecek muhtasar 
beyanname üzerinden tahakkuk 
eden vergiden terkin edilir. 

Bu maddeyle sağlanan vergi 
teşvikleri 2020 yılı Aralık ayı 
aşılmamak üzere, teşvik 
kapsamına giren çalışanlar için 
12 ay süreyle uygulanır. Ancak 
bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 
teşvik kapsamına giren; 18 
yaşından büyük kadın, 18 
yaşından büyük 25 yaşından 
küçük erkek çalışanlar ile 
Kuruma engelli olarak kayıtlı 
sigortalılar için 18 ay olarak 
dikkate alınır. Bu madde 
kapsamındaki vergi teşvikleri, bu 
Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamında sağlanan teşvikten 
yararlanılan çalışanlar için 
maddede yazılı süre ve şartlarla 
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sınırlı olarak uygulanır, prim ve 
ücret desteği sağlanmayan aylar 
için vergi teşvikleri de 
uygulanmaz. 

TEŞVİKLERDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMA 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim 
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve 
indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay 
içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, 
destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. 

 
 


