Yeminli Mali Müşavirlik Departmanı-Sirküler Bülteni-www.taxauditingymm.com

Sayı: 2019/15
Konu: İşverene Yeni Alınan Personellerde 3 Ay Ücret Desteği Hk (7166 Sayılı
Kanun)
Mevzuat: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
Web: http://taxauditingymm.com/sirkuler.aspx
Email1: cakmakciali@taxauditingymm.com; info@taxauditingymm.com

Özet:
22 Şubat 2019 Cuma tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı “Sosyal

Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile
işverenlere yeni alınan personeller için Ücret Desteği sağlanması hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle, diğer şartlar da dahil olmak üzere 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında
işyerlerinde yeni alınan personellerin işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim
ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan
karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacaktır.
Sözleşmenin işveren tarafından haklı feshi dışında 9 ay boyunca fesh edilmemesi asli şart
olarak aranmaktadır.
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Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.
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Ücret teşviği işe alınan tarih dahil 3 ay boyunca geçerli olacaktır.

Mevcut Kanun hükmü ayrıca Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020

tarihleri arasında özel sektör iş-verenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların işyerinin imalat veya bilişim sektöründe
faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim
ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510
sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyeri-nin diğer
sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren
hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna
ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve
destek tutarı Fondan karşılanmasına imkan tanıyan düzenlemeyi içermektedir.
İçerik:
7166 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun”un 8. Maddesine göre 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir:
“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık

ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun
vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına
ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi
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hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi
feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe
alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu
fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan
borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”
Kanun hükmüne göre;



1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde



2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar
ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı
bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların,



iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere,

işe

alındıkları

tarihten

itibaren

dokuz

aylık

sürede

iş

sözleşmesi

feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde,


bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık
süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak
tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır.



Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik
Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.

Bu ilave destekle beraber ilgili maddenin son hali aşağıdaki gibi olmuştur:

“Geçici Madde 19- (Ek: 21/3/2018-7103/42 md.)(1)(2)
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Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı
Kanu-nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal
Güvenlik Kuru-muna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü madde-sinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe
alındıkları yıldan bir önce-ki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve
hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet
göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün
sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun
82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve
işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyeri-nin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi
halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı
tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden
mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşı-lanır.
Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek
kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi
itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar
ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini, NACE Rev.2
Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından belirlemeye Cumhurbaşka-nı
yetkilidir.(3)
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İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve
Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten
yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine
göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler
bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden
yararlandırılır.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması
veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi
bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin
değiş-tirilmesi gibi Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği
anlaşılan işyerle-rinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla
birlikte geri alınır.
_________________
(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca, bu madde 1/1/2018
tarihinden geçerli olmak üzere 27/3/2018 tarihinde yürülüğe girer.
(2) Bu madde kapsamında bilişim sektöründe prim desteğinden yararlanacak işyerlerinin
belirlenmesi ile ilgili olarak 20/6/2018 tarihli ve 30454 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara bakınız.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 125 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
7656-6
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Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildir-mediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında,
5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.
Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen yararlanma
süresini aş-mamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini
tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı
yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden
kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.
Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen
destek tuta-rının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına
giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve
uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı
Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek
primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygu-lanmaz.
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve
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 işyerle-ri, bu maddede belirtilen şartlar
sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı
takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten
yararlandırılır.
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Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek
tutarı iş-verenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan
ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında
gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
(Ek fıkra:21/2/2019-7166/8 md.) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde
2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kolların-dan en az sigortalı bildirimi yapılan
aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş söz-leşmesinin işveren
tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren
dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede
belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün
sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere
işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği
işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene
ödenmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

i
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Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok
geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek,
gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.
Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel
yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate
alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür
çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu
düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak
paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
“TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki
bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her
türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması
halinde iletişim bilgilerimiz:
OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstanbul 1 (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri): DİVAN RECİDENCE-Basın Ekspress Yolu Bağlar
Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, NO.35, Kat:8 No:72 Bağcılar-Güneşli-İSTANBUL
GSM: 0505 680 42 54
GSM: 0552 212 09 80
Mail :taxauditingymm@gmail.com
:cakmakciali@taxauditingymm.com
:info@taxauditingymm.com
Web: www.taxauditingymm.com
İstanbul 2 (Bağımsız Denetim Hizmetleri): AĞAOĞLU MY OFFİCE 212-Mahmutbey Mah. Taş Ocağı
Cad. Ağaoğlu My Office 212 Kat:20 Daire: 336 Bağcılar-İSTANBUL
Tel
:(0212) 777 66 30
GSM(İş):(0505) 680 42 54
Faks :(0212) 602 30 00
Ankara Ofis 1-(YMM Hizmetleri): Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak Prestij İş Merkezi No: 14/6 (Kat: 3)
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 441 39 00
Fax: (0312) 441 39 01
GaziAntep İrtibat
ŞehitKamil/GaziAntep

Ofisi

1:

Mücahitler

Mah.

9.

Cad.

Gümüşburun

İş

Merkezi

Kat:4

No:28
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