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Konu: İlave istihdama yönelik özel sektör işverenlerine prim ve vergi desteği getirilmiştir. 

Özet: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17 nci ve Geçici 18 inci maddeler ile 

01/02/2017 tarihinden itibaren, özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler 

arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak 

üzere, özel sektör işverenlerine prim ve vergi desteği getirilmiştir. 

 

1. İlave İstihdama Yönelik Özel Sektör İşverenlerine Prim ve Vergi Desteği 

1.1 Prim Desteği 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17 nci madde ile 01/02/2017 tarihinden 

itibaren, özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe 

alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere destek ödemesi 

yapılacaktır. 

Bununla birlikte, işverenlerin söz konusu destekten yararlanabilmesi için “İşe alınan kişilerin işe 

alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim hizmet 

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları” 

ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması 

gerekmektedir. 

687 no.lu KHK ile Özel sektör İşverenlerince; 

 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 

 İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasında işe alınanların, 

 31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile 

çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri 

sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle, işverenlere İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanmak üzere destek ödemesi yapılacaktır. 

09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı 

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17 nci 
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madde ile, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı 

işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 

geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması 

sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı 

hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanmak üzere destek ödemesi yapılacaktır. 

Ancak, işverenler tarafından söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe 

alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 

2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları 

gerekmektedir. 

Bununla birlikte, işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, 

yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen 

sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari 

para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde söz 

konusu destekten yararlanamayacaklardır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para 

cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci 

maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu 

taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlanabileceklerdir. 

Bu destekten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi 

teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır. 

 

1.2 Gelir Stopaj ve Damga Vergisi Desteği  

687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 18 inci 

madde ile, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı 

işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 

uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim 

ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi 

uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden 

vergiden terkin edilmektedir. 

Ancak, işverenler tarafından söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe 

alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 

2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları 

gerekmektedir. 
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Bu kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer 

nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır. 

Ayrıca, bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin 

aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve 

ödenmeyecektir. 

Buna göre; 687 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede ile yapılan düzenleme sonrasında, özel 

sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınan ilave bir istihdam için; 

Örneğin; 30 gün asgari ücret üzerinden prime esas kazanç bildirimi yapılan bekar bir işçi için, 

- 666,60 TL Sigorta Primi Desteği,  

- 93,32 TL Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve  

- 13,49 TL Damga Vergisi desteği olmak üzere, 

 Toplam;773,41 TL’si destek sağlanmış olacaktır.  

Buna göre; söz konusu çalışan için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci 

maddesinde yer alan teşviklerden yararlanılması nedeniyle (22,22*30 gün=) 666,60 TL SGK desteği 

ile 93,32 TL Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından Sosyal 

Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine 31.12.2017 tarihine kadar herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
 

 

 

 


