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• 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi
kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve
mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını
doldurmamış olanlar yararlanabilir.

Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanunun 81. maddesi (k) bendi. 

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi 
kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet 
başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu 
Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi 
kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin 
primleri, 1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır 
üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket 
ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır. 

Teşvikten yararlanma şartları: 
• 18-29 yaş aralığında olup 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan

gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b kapsamındaki
sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır. Adi
ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten
yararlanabilir.

Notlar: 
• Destekten yararlanma süresi 1yıldır.

Ücret Desteği Tutarı 
Günlük Aylık 
33,84 TL 1.015,34 TL 

Sürekli. 

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından 
faydalandığına dair sorgulamanın SGK Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında 
karşılıklı veri transferi aracılığı ile internet üzerinden yapılmasına istinaden tescil 
işlemleri yapılacaktır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi 
yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Yergisi 
Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına 
dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

4) Başvuru Yeri Neresidir?

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

1) Kimler Yararlanabilir?
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