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• Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapıl-

ması halinde, ortaklar arasından sadece en genç ortak 

sigorta prim teşvikinden faydalanabilir.

• Prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakla-

rın ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekir.

• Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşıma-

ması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden 

yararlanamaz.

• Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından 

devralınması durumu hariç, faaliyeti durdurulan veya 

faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki 

faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece 

dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması 

gerekir.

• Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan 

ortak olunmaması gerekir.

Genç Girişimci Teşvikinde Diğer Bilinmesi Gerekenler!

Devletimiz Gençlerinin Yanında

• Teşvikten yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlem-

leri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’ nci 

maddesi kapsamında bağlı bulundukları vergi dairesinden 

temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” 

belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez 

müdürlüklerince yapılacaktır. 

Genç Girişimci Teşviki İçin Başvuru
Nasıl ve Nereye Yapılmalıdır?

İşletmeyi Kurmak Sizden,
Sigorta Priminiz Devletten



₺₺

• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’ 

nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde 

kazanç istisnasından faydalanmak,

• Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından 

büyük ve 29 yaşından küçük olmak,

• 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa vergi 

mükellefi olarak 4/b kapsamında sigortalı sayılan 

gerçek kişilerden olmak,

• Kendi işinde fiilen çalışıyor veya işi sevk ve idare 

ediyor olmak.

Genç Girişimcilere Sağlanan Sigorta Prim
Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

• Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

• Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari 

para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecik-

me zammı borcunun bulunmaması ya da borçların 

taksitlendirilmiş/yapılandırılmış ve taksitlendirmenin/ 

yapılandırmanın devam ediyor olması gerekmektedir.

5 Puanlık Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

• Şartları taşıyan sigortalılar, herhangi bir başvuruda 

bulunmaksızın 5 puanlık prim indirimden otomatik 

olarak yararlandırılmaktadır.

Teşvikten Yararlanmak İçin Başvuruya Gerek Yok! 

1) 5 Puanlık Prim Teşviki

Gençlerle Büyüyoruz
5 Puanlık Prim Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

Gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkârlar, 

şirket ortakları, kendi adına ve hesabına tarımsal 

faaliyette bulunanlar, jokey ve antrenörler 4/b 

(BAĞ-KUR) sigortalılıkları devam ettiği sürece prim 

teşvikinden yararlanabilirler.

2) Genç Girişimci Prim Teşviki

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları kendileri tarafından 

beyan edilen prime esas kazançlarının %34,5’i 

(isteğe bağlı sigortalılar için bu oran %32’dir) 

oranında prim ödemektedirler.

4/b (BAĞ-KUR) Prim Oranı Nedir?

4/b (BAĞ-KUR) SİGORTA
PRİM TEŞVİKLERİ
Kimler 4/b (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalıdır?

• Gelir vergisi mükellefi olanlar

• Esnaf ve sanatkârlar

• Şirket ortakları

• Çiftçiler

• Köy ve mahalle muhtarları

• Jokey ve antrenörler

• İsteğe bağlı sigortalılar

Primini Düzenli Ödeyen

%15 Tasarruf Ediyor

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın destekleyici gücü,  

yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan  

genç girişimcilerimizden 01.06.2018 tarihinden itibaren  

ilk defa vergi mükellefi olarak 4/b kapsamında sigortalılı-

ğı başlatılanların primleri bir yıl süreyle prime esas  

kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılan-

maktadır. (Genç girişimci teşviki kapsamında 2021 yılı 

prim oranlarına göre Hazinece karşılanan 1 yıllık sigorta 

prim toplamı; her bir sigortalı için 14.810,88 TL'dir.)

•4/b (BAĞ-KUR) prim oranı; %20 uzun vadeli sigorta  

kolları, %2 kısa vadeli sigorta kolları, %12,5 genel sağlık  

sigortası olmak üzere prime esas kazanç tutarının  

%34,5’idir. 5 puanlık prim teşvikinde kapsama giren  

sigortalıların %20 olan uzun vadeli sigorta kolları prim  

oranının 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılan-

makta, böylelikle teşvikten yararlanan sigortalılar için 

toplam prim oranı %29,5’e düşmektedir. Bu şekilde  

teşvikten yararlanan sigortalılarımız aylık prim ödeme-

lerinde yaklaşık %15 oranında tasarruf sağlamaktadır.   

(2021 yılı için esnaf sigortalılarımız 1.234,24 TL yerine 

1.055,36 TL, tarım sigortalılarımız ise 1.151,96 TL yerine 

985,01 TL prim ödemektedir.)


