
                                                                                                                                                               
 

 

 
SİRKÜLER 

CPATÜRK 2019/7 

 

KONU: 7166 sayılı Kanunla getirilen istihdam teşviki 

 

21 Şubat 2019 tarih ve 7166 sayılı yasanın 8'nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanununun  Geçici 19'ncu maddesine eklenen son fıkra ile 1/2/2019 ila 30/4/2019 

tarihleri arasında işe alınanlar için aşağıda belirtilen şartlar dahilinde işverenlere sigorta 

primi ve ücret desteği sağlanmış bulunmaktadır. 

 

1) Teşvik uygulaması için gerekli şartlar 

 

a-1 Şubat 2019 ve 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınacak kişilerin 2018 yılı 

Ocak ila Aralık ayları/döneminde bildirilen 

 

- 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 alınmaları gerekmektedir 

 

Buna göre Mart 2018 döneminde sigortalı çalıştırılan en az 5 çalışan var ise, 

teşvik döneminde işyerinde işe alınanlar dışında en az 5 çalışan bulunması gerekmektedir. 

 

b- İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak 

üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin 

çalıştırılmaları gerekmektedir. 

 

Uygulanacak teşvik  

 

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak işe alınanlar için işverene bu maddede 

belirtilen prim desteği ile ayrıca işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün 

sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere 

destek olarak sağlanır. 

 

Geçici 19'ncu maddenin birinci fıkrasında "1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 

işe alınanlara 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; işyerinin 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 prim desteği 

sağlanır." denilmektedir. 

 

Prim desteğinin maddede yer alan bu esaslara göre sağlanması gerekmektedir. 



                                                                                                                                                               
 

 

 
Diğer taraftan ödenecek ücret desteği prim ödeme gün sayısına bağlanmış olup, gün 

sayısının 67,36 Türk lirası ile  çarpımı sonucu hesaplanan tutar destek olarak belirlenmiştir. 

Prim  ödeme gün sayısı bir ay itibariyle 21 gün ise (21x 67,36)=1.414,56 TL destek 

sağlanacaktır. Prim ödeme gün sayısının 30 olması durumunda ise destek tutarı 

(30x67,36)=2020,80 TL olacaktır. 

Ayrıca sağlanan destekler işverene doğrudan ödenmeyecek prim borçlarına mahsup edilecek  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

 

 
İşbu sirkülerlerimizde yer alan bilgiler bir konunun geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından öte genel çerçevede bilgi 

vermek amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında tavsiye sunmak 
değildir. Sirkülerde yer alan bilgileri kişisel veya ticari kararlarınızda dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim 
profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; 
"Cpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili açık veya gizli bir garantide bulunmamaktadır ve söz 
konusu sirkülerlerin içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir 
güvence vermemektedir. İşbu sirküler içindeki bilgilerin kullanımdan veya hatalı kullanımlardan dolayıdoğabilecekzararlardan ve 
cezai tazminattan dolayıCpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  A.Ş. sorumlu tutulamaz 

tir. 


