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 Özel sektör işverenleri. 

 

 
 

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi – 2013/30 sayılı 

Genelgeler. 

 

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden 

götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime 

esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 

puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. 

 

Teşvikten yararlanma şartları: 

 Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, 

 Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, 

 Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, 

varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması, 

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, 

 İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum 

ve kuruluşlardan olmaması, 

 Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında 

veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması 

Notlar: 

 Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar, zorunlu staja tabi 

tutulan öğrenciler, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, iş 

kaybı tazminatı alanlar ve harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar için bu 

indirimden yararlanılamaz. 

 5 Puan indirim (5510 - 81/ı) ile birlikte uygulanmaz. PEK üzerinden hesaplanan işveren 

hissesinin GSS payından 5 puanlık indirim uygulanır. 

Rakamlarla Teşvik Örnekleri (2023 rakamlarına göre) 

Prime Esas Kazanç Alt Sınırından Prime Esas Kazanç Üst Sınırından 

Teşviksiz Tutar 

(%14,5) 

Teşvik Tutarı 

(%5) 

Teşvik sonrası 

Tutar (%9,5) 

Teşviksiz Tutar 

(%14,5) 

Teşvik Tutarı 

(%5) 

Teşvik Sonrası Tutar 

(%9,5) 

1451,16 TL 500,40 TL 950,76 TL 4.353,48 TL 1.501,20 TL 2.852,28 TL 

 

 

Sürekli 

 

 
 

Başvuru şartı bulunmamaktadır. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/106335
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5335.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf

