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İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ  (YENİ NESİL TEŞVİK)

YASAL DAYANAK
 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi
 2018/22 sayılı Genelge
BAŞLAMA TARİHİ : 1/1/2018
FİNANSMANI : İşsizlik Sigortası Fonu

ÖRNEK:
İmalat sektöründe faaliyet gösteren A Ltd. Şti. işvereni 2019/Ocak ayında destek kapsamında aranılan
şartlara haiz sigortalıyı işe aldığı ve bu sigortalının ayın tamamında çalıştığı , SPEK tutarının ise 4.000,00 TL
olduğu varsayıldığında;
Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı = 4.000 *37,5%       = 1.500,00 TL
Fon tarafından karşılanacak tutar =30*85,28 (günlük brüt A.Ü.)  = 2.558,40 TL,
olduğundan, bu işveren bu sigortalı için damga vergisi dışında prim ödemesi yapmayacaktır.

Bahse konu işveren imalat sanayi sektörü dışında faaliyet göstermiş olsa idi;
Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı =  4.000 *37,5%       = 1.500,00 TL
Fon tarafından karşılanacak tutar                    = 2.558,40*37,5%   =     959,40 TL
İşverence ödenecek tutar ise                            = 1.500,00 - 959,40 = 540,60 TL olacak.
NOT: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işverenler SPEK tutarı 6.822,40 TL’ye kadar olan sigortalılar için
prim ödemesi yapmayacaktır.
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YARARLANMA ŞARTLARI

SİGORTALI YÖNÜNDEN;
 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/1-a, b, c ek-6 ve ek-9. madde

kapsamında sigortalı olmamaları, (isteğe bağlı sigortalılık hariç)

İŞVEREN YÖNÜNDEN;
 Özel sektör işvereni olması,
 Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen

APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 Tahakkuk eden primlerin 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,
 İhale konusu iş üstlenilmemiş olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
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YENİ NESİL TEŞVİK

 Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden
bildirilen kayıtlı sayısının ortalamasına ilave çalıştırılması gerekmektedir.

 Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe
alındığı işyerinden Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı
dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle
bulunacaktır.

 Ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak
dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

 Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi sonraki aylarda
çalışan sigortalı sayısı ortalama sayısının üzerine çıktığı takdirde destekten
yararlanabilir.
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YENİ NESİL TEŞVİK

 Aynı takvim yılı içerisinde işe alınan sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısı
aynı olmakla birlikte, aynı takvim yılında işe alınan sigortalılardan dolayı prim
desteğinden yararlanılabilmesi için bu sigortalıların tamamının ortalama sigortalı
sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğine bakılacaktır.

 ÖRNEK: 2018 yılında ortalama sigortalı sayısı  17 olan işyerine 02.03.2019 tarihinde,
S,G ve K isimli sigortalılarının işe alındığı var sayıldığında

2019/Mart ayında 20 kişinin çalışması halinde üç sigortalıdan dolayı teşvikten
faydalanılabilir.
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YENİ NESİL TEŞVİK

 01/1/2018 ile 30.09.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen
işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı
yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve
hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerinde bir
önceki takvim yılında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, ilk defa sigortalı
bildiriminde bulunulan yılda işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalıların
tamamından faydalanılabilir.

 Destekten yararlanabilmek için İmalat ve Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu
bilişim sektöründe çalışanalar içim kanun numarası 17103, diğer sektörler için ise
27103 kanun numarası seçili APHB nin yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir.
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YENİ NESİL TEŞVİK

 Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen
çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenlerinin bir ay/bir yıl süreyle destekten
yararlanılamayacaktır.

 Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları
fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte
sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren,

 Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/ bildirdiği sigortalıları
fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde ise yalnızca asıl işveren, destekten bir
ay/bir yıl süreyle yararlanamayacaktır.

 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında bu maddeyle
sağlanan destek unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin; bu teşvikten
yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır
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YENİ NESİL TEŞVİK

 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanmakta
olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede
yer alan destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil
tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 Aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya
başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten
yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından
gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.
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DESTEK SÜRESİ VE DESTEK TUTARI

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan
dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere;

- İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek
sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden
itibaren 18 ay,

- İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için
sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle,

uygulanacaktır.
1/1/2018 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri, Kuruma ilk bildirim yapılan APHB’nin ilişkin

olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak üzere bu destekten
yararlanılabilecektir. Bu durumda, 01/10/2020 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri destek
kapsamına girmemektedir.

- İşyerinin imalat sektöründe veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, günlük brüt
asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere,
sigortalının SPEK üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

- İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, SPEK alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

tutarında işverene prim desteği sağlanmakta ve destek tutarı Fondan karşılanmaktadır.
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İLAVE İSTİHDAM 3 AYLIK ÜCRET DESTEĞİ

YASAL DAYANAK
 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi
 ……………………
BAŞLAMA TARİHİ : 1/2/2019
FİNANSMANI : İşsizlik Sigortası Fonu
İstihdam düzeyinin korunması ve ilave istihdam sağlanması amacıyla 2018 yılında SGK’ya bildirilen en az
sigortalı sayısına 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ilave olarak işe alınan her bir sigortalı için
sigorta primi ve vergi teşviği ile birlikte günlük 67,36 TL, aylık 2.020,80 TL ücret desteği sağlanacak,
sağlanan destek işverenin sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.
ÖRNEK:
İmalat sektöründe faaliyet gösteren A Ltd. Şti. işvereni 2019/Ocak ayında destek kapsamında aranılan
şartlara haiz sigortalıyı işe aldığı ve bu sigortalının ayın tamamında çalıştığı , SPEK tutarının ise 4.000,00 TL
olduğu varsayıldığında;
Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı = 4.000 *37,5%       = 1.500,00 TL
Fon tarafından karşılanacak tutar =30*85,28 (günlük brüt A.Ü.)  = 2.558,40 TL,
olduğundan, bu işveren bu sigortalı için damga vergisi dışında prim ödemesi yapmayacaktır.
Ayrıca, 30 x 67,36 TL = 2.020,80 TL ücret desteği sağlanacaktır.
Dolayısıyla, 1.500,00 TL prim desteği + 2.020,80 TL ücret desteği olmak üzere bu sigortalı için toplamda
3.520,80 TL destek sağlanacaktır.
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YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı Yönünden;
 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri

kapsamında bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu
madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşveren Yönünden;
 d) Özel sektör işvereni olması,
 e) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan

aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 f) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe

alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları
 g) Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 h) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 ı) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara

ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 i) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı

yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
 İhale konusu iş üstlenilmemiş olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
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YARARLANMA ŞARTLARI

 Destek Süresi
 Sigortalılar işe alındığı tarihten itibaren 3 ay destekten yararlanacaktır. (Örnek: Nisan ayında işe

alınan bir işçi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında destek alınacaktır.)
 Şayet sigortalı, işe girdiği tarih itibariyle 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave ise 3 aylık süre

dolduktan sonra,
 Kadın sigortalılar, 18-25 yaş aralığında erkek sigortalılar ve engelli sigortalılar 15 ay,
 Diğer sigortalılar ise 9 ay,
 Daha halihazırda uygulanmakta olan ilave istihdam desteği kapsamında prim ve vergi desteğinden

yararlanacaktır.
 2019 yılında ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri yeni destekten yararlanamayacak,

şartları taşıyor ise hâlihazırdaki ilave istihdam desteğinden yararlanacaktır.
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SOSYAL HİZMETLERDEN YARARLANANLARIN
İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

YASAL DAYANAK
 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1. maddesi
 2018/7 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ : 19/2/2014
FİNANSMANI : Hazine ve Maliye Bakanlığı

ÖRNEK:
Kuruma borcu bulunmayan (S) Ltd. Şti işyerinde 20/11/2018 tarihinde işe başlayan ve kapsamda olan
sigortalının 2019/Ocak ayına ilişkin SPEK tutarının 3.000 TL ve  prim ödeme gün sayısının 30 olduğu
varsayıldığında,

3.000*5/100 = 150 TL Beş puan indirim karşılığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca
2.558,40*32,5/100 = 831,48 2828 sayılı Kanun karşılığı

İşverence ödenmesi gereken= (3.000*37,5%)-(150+831,48)
= 1.125 – 981,48=143,52 TL olacaktır.
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YARARLANMA ŞARTLARI

SİGORTALI YÖNÜNDEN;
 2828 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi kapsamında olup, istihdam hakkından yararlanmamış

olması, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyetle ilişiği kesilenler, kamu kurumlarında
istihdamı sağlanmamış olanlar Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

 19/2/2014 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

İŞVEREN YÖNÜNDEN;
 Özel sektör işvereni olması,
 APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
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DESTEK SÜRESİ VE DESTEK TUTARI

YARARLANMA SÜRESİ:
Sigortalının işe başladığı tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle teşvik uygulaması sağlanacaktır.

DESTEK TUTARI:
SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tamamı
(sigortalı+işveren hisseleri) Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.
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ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ

YASAL DAYANAK
 4447 sayılı Kanunun ek 4. maddesi
 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve

Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden
Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

BAŞLAMA TARİHİ : 1/1/2019
FİNANSMANI : İşsizlik Sigortası Fonu

ÖRNEK:
(D) Ltd. Şti. işyerinin çok tehlikeli sınıfta yer aldığı ve 2016-2017-2018 yıllarında ölümlü veya sürekli iş
göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmediği, ayrıca Kanunda aranılan diğer şartlara da haiz
olduğu ve 2019 yılı Ocak ayında çalıştırmış olduğu 20 sigortalısına ilişkin SPEK tutarı toplamının
62.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

62.000,00 TL * 1/100 = 620 TL’lik tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
İşverence işsizlik sigortası priminin geri kalan %1’lik kısmı olan 620,00 TL ödenecektir.
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YARARLANMA ŞARTLARI

İşsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanılabilmesi için;
 İşyerinin 6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,
 İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla

çalışanı bulunması,
 Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi,
 İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin

verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması,

gerekmektedir.
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DESTEK SÜRESİ VE DESTEK TUTARI

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü
veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik
sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle
%1 olarak uygulanacaktır.
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GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

 7143 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıda yer alan (k) bendi eklenmiştir;

‘’ k) (Ek: 11/5/2018-7143/22 md.) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan
ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış
olanlardan, bu Kanunun 4 üncü 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 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır
üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak
bu fıkra hükmünden yararlandırılır.’’
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GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİNDEN YARARLANMA
ŞARTLARI

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç
girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak,

 Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak,

 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa 4/1-b kapsamında sigortalı sayılan gerçek
kişilerinden olmak,

 Kendi işinde bilfiil çalışıyor olmak veya işin kendisi tarafından sevk ve idare ediliyor
olması.

 Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak,
bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalandırılmaktadır.

 Teşvik tutarları Hazinece karşılanacaktır.
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GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

 Genç girişimci teşviki kapsamındaki bir sigortalı için Hazine tarafından karşılanan aylık
sigorta prim tutarı 2019 yılı için 882,65 TL, yıllık teşvik miktarı ise 10.591,8 TL’dir.

 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla 17.072 genç girişimci teşvik genç girişimci teşvikinden
faydalandırılmaktadır.
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2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

YASAL DAYANAK
5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78 inci madde

UYGULANMA TARİHİ : 1/1/2019-31/12/2019
FİNANSMANI : İşsizlik Sigortası Fonu
DESTEK TUTARI

ÖRNEK:
2018 yılı Ocak ayında aylık 30 gün karşılığı 3060 TL ücret alan 3 sigortalı, 2019 yılı Ocak ayında ise 3500
TL üzerinden çalışan 7 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;

2019 yılı Ocak ayı için sağlanan destek tutarı : 90x5= 450 TL
İşverenin 2019 yılı Ocak ayı için ödeyeceği prim tutarı:
Sigorta primi sigortalı hissesi (%14) : 24.500 x %14= 3.430 TL
Sigorta primi işveren hissesi (%20,5) : 24.500 x %20,5= 5.022,5 TL
Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi toplamı :8.452,5 TL
5 Puanlık İndirim Tutarı : 24.500 x %5 = 1.225 TL
5 puanlık indirim uygulaması ve asgari ücret desteği sonrası işverenin ödemesi gereken toplam prim
tutarı : 6.777,5 TL

Destek
Tutarı

500’ün Altında Çalışanı
Bulunan İşyeri

500 ve Üzerinde Çalışanı
Bulunan İşyeri

Günlük 5 TL 3,36 TL
Aylık 150 TL 101 TL
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2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

KAPSAMDA OLANLAR

 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri dışındaki işverenler,

 Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar,

 KAPSAM DIŞI OLANLAR

 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri

 Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar
dışındakiler,

 2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen ve günlük sigorta primine esas
kazanç tutarı 102 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 203 TL ve linyit ve taşkömürü
işyerlerinde 271 TL üstünde olan sigortalılar,

 102,00TL*30=3.060,00TL 203,00TL*30=6.090,00TL 271,00TL*30=8.130,00TL
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GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET DESTEK
TUTARININ BELİRLENMESİ

 2019 yılından önce tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde
2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması esas
alınacaktır.

 2019 yılında tescil edilen işyerleri için sigortalı sayısının belirlenmesinde bildirim
yapılan aydaki sigortalı sayısı dikkate alınacaktır.

ÖRNEK: 2018/ Ocak ila 2018/Kasım ayında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasının 500 olması
halinde günlük asgari ücret destek tutarı 3,36 TL olacaktır.

ÖRNEK: 1.2.2019 tarihinde tescil edilen işyerinin 2019/Şubat ayında uzun vadeli sigorta kollarından
bildirimi yapılan sigortalı sayısının 495 olması durumunda günlük asgari ücret destek tutarı 5,00 TL
olacaktır.
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YARARLANMA ŞARTLARI

1.1.2019 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;
 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin

yasal süresinde verilmesi,

 2019/Ocak ila 2019/Aralık aylarında/dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının 2018/Ocak ila
2018/Kasım aylarında/dönemlerinde en az bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısından
az olmaması

 2019 yılı için çalıştırılan kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi,

gerekmektedir.
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YARARLANMA ŞARTLARI

2019 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;
 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin

yasal süresinde verilmesi,

 Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

 Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun
bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre
taksitlendirilmiş olması,

 2019 yılı için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen
çalıştırılması ve prime esas kazançlarının eksik bildirilmemesi,

gerekmektedir.
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POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANI

 Potansiyel Teşvik Sorgulama menüsü ile teşvik bazında şartları sağlayan özel sektör
işverenlerince istihdamı sağlanacak sigortalının, sigortalı yönünden aranan şartları sağlayıp
sağlamadığı, teşvik bazında yaşa, cinsiyete ya da belgeye dayalı hangi teşvikten kaç ay süre ile
yararlanılacağının analizinin yapılması hedeflenmiştir.

 Bu program ile işe giriş bildirgesi verilmemiş kişiler için sorgulama yapılacağından, işyeri ve
sigortalı yönünden aranan şartlar sorgulama işlemi yapılan tarihe göre değerlendirilmektedir.
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İşveren Sitemine kullanıcı girişi yapılabilmesi için işyerine ait e-bildirge kullanıcı adı ve
şifresi ile güvenlik anahtarı yazılıp giriş yapılmalıdır.

İşveren – Teşvikler ve Tanımlar linkinin altındaki Potansiyel Teşvik Sorgulama menüsü
açılmalıdır.
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Henüz işe alınmamış olan kişinin T.C.kimlik numarası yazılmalıdır.

4447 sayılı Kanun geçici 10 uncu maddesinde eğitim durumu olup olmadığına göre teşvik
süresi değişkenlik göstermesi sebebiyle bu teşvik (06111 kanun numarası) için sorgulama yapılacak ise
zorunlu alan bölümü olan “Eğitim Durumu” bölümünden kişi için uygun olan menü seçilmelidir.
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Sorgulama sonucu açılan pencereden “yeşil” renkte beliren satırlar için olumlu sonuç,
“pembe” renkte beliren satırlar için olumsuz sonuç verildiği anlaşılmalıdır.

Örneğin; 2828 sayılı Kanun Ek 1.madde satırına gelindiğinde; pencerede açılan mesajda
tanımlanacak sigortalının 2828 teşvikinden yararlanılamayacağı açıklaması ile birlikte verilmektedir.
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Örneğin; 2018/10.ay içerisinde işe alınan ve 06111 kanun numarası için tanımlanacak kişi
için bu teşvikten 2018/10 ila 2021/4.aylar arasında 30 ay yararlanabileceği, işyeri ortalama sayısının
sigortalının işe alındığı tarih itibariyle (890) olduğu bilgileri açıklamaları ile birlikte verilmektedir.
 Sigortalının bu teşvikten tanımlanması “KAYDET” butonuna basılarak yapılarak tanımlama işlemi

sonlandırılmalıdır.
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GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNAN İŞYERİNİN İPTAL/EK/ASIL
NİTELİKTEKİ BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDAN DÜZENLENMESİ

E-bildirge şifresi ile uygulamaya giriş yapılır.

Aylık prim hizmet belgesi girişi menüsü seçilir.
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Önce İptal belge verilmek istenen tahakkuk ay/yıl seçilir.

Belge mahiyeti “iptal” seçilir. Tahakkuk Nedeni “(D) belge türü veya kanun numarası
değişikliği”
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İptal edilecek belge seçilir ve tahakkuk seç butonuna basılır.

“Seçili kişileri iptal et” butonuna basılır.



35

Yeni oluşturulacak belge işlemlerine geçilir.

İlgili dönemde verilen belgelere göre asıl ya da ek nitelikli belge seçilir ve belge türü için
uygun tür seçilir- tahakkuk nedeni seçime açık değil—sadece (D) belge türü veya kanun numarası
değişikliği seçeneği gelir. “Belge işlemleri” seçeneğine basılır
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Seçilmek / dönüştürülmek istenen kanun numarası seçilir ve işleme devam edilir.

Tahakkuk nedeni (D) olarak gelen kayıt için işlem yapılır.
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Onayla ekranına geçilir.

Belge onay aşamasına gelir ve “onayla” butonuna basılır. Oluşturulan iptal ve ek/asıl
belgenin hangisine onay için basılır ise sistem tarafından her iki belge de onaya alınır



Arz ederim.


