SĠRKÜLER NO: YORDAM–2019/S–26

ĠST. 04.04.2019

ĠġVERENLERE SAĞLANAN ĠSTĠHDAM TEġVĠKLERĠ
Bilindiği gibi ek istihdam sağlayan işverenlere yönelik çeşitli maddi(maliyet düşürücü)
destekler açıklanmaktadır.
Sağlanan desteklerle işveren maliyetleri personel başına 524,47 TL ile 3.933,21TL arasında
azalmaktadır.
Genel olarak bu destek ve teşviklerden yararlanabilmek için;
-İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmaması,
-İşe alınacak kişinin işyerinin geçmişe dönük ortalamasına ek personel olması
-İlave işe alınacak personelin İş-kur kayıtlarında görülmesi
-Destek şartlarına göre işe alınacak tarihten önceki 3 ila 6 ay gibi değişen sürelerde
çalışmaması
Gibi şartların oluşması gerekmektedir.
Yararlanılan destek/teĢvikler için kısa notlar
-İşveren dilediği destek/teşviki öncelikle kullanabilir. Yararlandığı teşvik süresi bittikten
sonra hakkı olan diğer teşvikleri kullanmaya devam edebilir.
-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda gerekse diğer teşvik
kanunlarında düzenlenmiş olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta
olan işverenlerin, bu teşvik, destek ve indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı
ay/dönem için 4447 Sayılı işsizlik Sigortası Kanunun diğer maddelerinde yer alan prim
desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
Sağlanan teşvik ve destekler gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya
maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
1. ĠLAVE ĠSTĠHDAMDA ĠġVERENLERE SAĞLANAN DESTEK/TEġVĠKLER
1.1.
Ġlave Ġstihdam TeĢviki
4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.
1.1.1.Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında
sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.
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1.1.2.İşyeri yönünden aranılan şartlar:
– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet
beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen
çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.
1.1.3.Destek tutarı
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.
• İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt
asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı
geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime
esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik
damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)
• Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74
TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)
1.1.4.Destek Süresi
2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında
istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18
yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı
engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.
1.1.5.Ek Kurallar
- Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı
yetkilidir.
- 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile
daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı
çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı
takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.
- Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve
indirimlerinden yararlanılamaz.
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1.2.

Ġlave Ġstihdam Ücret Desteği

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddesi kapsamında 2019 yılından itibaren
uygulanmaktadır.
1.2.1.Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
• İşe ayalındıkları dan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4• a,b,c kapsamında
sigortalılıklarının bulunmaması,
• İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
• 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.
1.2.2.İşyeri yönünden aranılan şartlar:
• Özel sektör işverenine ait olması,
• Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına
ilave olarak çalıştırılması,
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
• Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
• Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
• Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen
çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.
1.2.3.Destek tutarı
02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 3 aylık süre
ile aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır. Ücret desteği SGK
tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup
edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.
İlave istihdam ücret desteği uygulaması ile ücret desteği ile destekten yararlanan sigortalının
3 aylık destek süresinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması
hedeflenmektedir.

1.3.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların TeĢviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas
kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54
TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
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1.3.1.Faydalanma şartları
- Kişinin son 6 aydır işsiz olması
- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave
olarak istihdam edilmesi
- Özel sektör işvereni olması
1.3.2.Faydalanma süresi
-18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
-18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
-29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
- Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve
teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden
işverenlere 12 ay,
süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin
İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm
getirilmiştir.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve
primlerin
yasal
süresi
içerisinde
ödenmesi
gerekmektedir.
2. SGK DESTEK VE TEġVĠKLERĠNDEN YARARLANMAK ĠSTEYĠN
ĠġVERENLER
ĠÇĠN
KURUM
ĠNTERNET
SĠTESĠNDE
GEREKLĠ
BĠLGĠLENDĠRMELER YAPILMAKTADIR.
-Destek ve teşviklerden yararlanmak isteyen işverenler; “e-SGK/İşveren/İşveren
Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan teşvik
bölümlerine kullanması gerekmektedir. İlgili ekran görüntüsü ile internet uzantısı aşağıda
gösterilmiştir.
İnternet uzantısı https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi
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3. DĠGER DESTEK VE TEġVĠKLER
3.1.ĠĢsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik TeĢvik
İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet
belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda işe
alınan kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal
güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (857,06 TL) İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanmaktadır.
İşverene destek sağlanan süre işe alınan kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen
toplam hak sahipliği süresinden düşülür.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve
primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden
yararlanılamaz.
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3.2.Engelli Ġstihdamı TeĢviki
Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü
olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her
bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı
(524,47 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.
3.3.Asgari Ücret Desteği
5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır.
2019 yılı boyunca destek sağlanacaktır.
3.3.1.İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;
• Özel sektör işyeri işverenleri,
• 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer
kamu işyeri işverenleri,
3.3.2.Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;
• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında
uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar,
3.3.3.Destek Tutarı
• 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için 2018 yılının aynı ayında prime esas günlük
kazancı 102 TL (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca
toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL) ve altında
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2019 yılında cari
ayda bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının,
• 2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise destek kapsamına giren tüm sigortalıların toplam
prim ödeme gün sayısının,
2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi
yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalı sayısı ortalaması; 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde
olan işyerlerinde ise 3,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği
verilecektir.
Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta
kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında
bildirimde bulunulması halinde ilgili ay için bu destekten yararlanılamayacaktır.
Saygılarımızla…
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