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7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 11inci maddesi ile 7143 sayılı Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş
olup;

27/08/2018 tarihine kadar 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırmaya
başvurmuş olmakla birlikte geçici 2nci maddenin yürürlük tarihi olan 28/12/2018
tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödeyemeyerek veya eksik
ödeyerek Kanun hükmünü ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği
tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammı ile
birlikte 28/02/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun
hükümlerinden yararlandırılacaktır.
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7143 sayılı yapılandırmanın ilk haliyle ödeme tarihleri;

1.taksit ödeme tarihi 07/09/2018 tarihi
2.taksit ödeme tarihi 31/10/2018 tarihi
3.taksit ödeme tarihi 31/12/2018 tarihi’dir.

7143 sayılı kanunun geçici ikinci maddesi ile 07/09/2018 ve 31/10/2018
tarihlerinde olan ödeme süreleri ödenme tarihine kadar geçen zaman için hesaplanan
gecikme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine kadar ödenmesi halinde 7143 sayılı
yapılandırma hükümlerinden ve yapılandırmanın sağladığı faydalardan
yararlanmaya devam edilecektir.
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7143 sayılı yapılandırmanın sağladığı faydalar;

- Ülkemizde ve şehrimizde uygulanmakta olan teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanma,

- Kredi Garanti Fonu, KOSGEB ve ihaleleri katılmak için borcu yoktur yazıları,

- Yapılandırma ile borcun tamamının kapatılması halinde inşaat işyerleri için
ilişiksizlik belgesi ve ihaleli işler içinde teminat iadesi yazısı,

NOT : Aynı yıl içinde 3 taksit ve 3 dönem cari borcun ödenmemesi halinde
yapılandırma bozulacaktır.
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Asgari ücret uygulaması;

2016/01-2016/12 dönemleri arasında sigortalı başına günlük 3,33 TL den 99,90 TL

2017/01-2017/12 dönemleri arasında sigortalı başına günlük 3,33 TL den 99,90 TL

2018/01-2018/09 dönemleri arasında sigortalı başına günlük 3,33 TL den 99,90 TL

2019/01-2019/12 dönemleri arasında 500 ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için
sigortalı başına günlük 5,00 TL den 150 TL, 500 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerleri için
ise sigortalı başına 3,36 TL den 101 TL asgari ücret desteği verilecektir.

(500 çalışan sayısı 2018/01-2018/09 dönemler arası çalışan ortalama sigortalı sayısıdır)

2019 yılı 1 sigortalının işverene maliyeti; 3.006,12 TL dir. Asgari ücretin brüt rakamının
2.029,50 TL den 2.558,40 TL ye çıkması sonucunda 99,90 TL olan destek tutarı 150 TL ye
çıkarak Devletimizin işverenlerimize olan desteği de artmış bulunmaktadır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

5



2019 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;
• 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal

süresinde vermesi,
• 2019/Ocak ila 2019/Aralık Aylarında/Dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının, 2018/ Ocak ila

2018/Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması
• 2019 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi gerekmektedir.

01.01.2019 tarihi itibariyle tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;
• 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal 

süresinde vermesi,
• Cari ay primlerini 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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Sigorta prim teşviklerinden kimler faydalanabilir?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran
özel sektör işyerleri faydalanabilmektedir.

Devlet bu teşvikleri neden vermektedir?
-Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması,
-Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması,
-Bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,
-Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi
teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkanı sağlanmıştır.

Ülkemizde kaç adet teşvik, indirim ve destek uygulanmaktadır?
Ülkemizde çeşitli kanunlarla birlikte işverenlerimize verilen sigorta primi teşviki, destek ve
indirimlerin sayısı 14 ‘tür.

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ
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Teşviklerden yararlanmanın genel şartları;
-Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması,
-Primler yasal süresi içinde ödenmiş olmalı,
-Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası bulunmamalı,
-İşverenin Kurumumuza borcu varsa, bu borçlar taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olmalı,
-Yapılandırılan/taksitlendirilen borçların zamanında ödenmeli
-Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

Teşviklerden yararlanmayacak olan işverenlerimiz ise;
5335 sayılı kanunun 30 uncu maddesinin 2.fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar (Kamu
kurum ve kuruluşları)
2886, 4734 sayılı kanunlar ile alım ve yapım işini üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu
teşvikten faydalanamazlar.
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SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

•Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
• Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim
• İlave 6 Puanlık İndirimi
• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

5510 sayılı Kanun

•İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
•Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
•İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
•Kültür Yatırımları Ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
•Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik  Teşvik
•Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik
•Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
•Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
•Yeni Nesil Teşviki
•Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki

Diğer Kanunlar
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Teşviklerden yararlanmanın şartları;
• 01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olmak
• 2018 yılı Ocak ile Aralık aylarında 4/a uzun vadeli sigorta kollarında en az bildirilen sigortalı

sayısına ilave olarak alınması,
• Alınan sigortalının en az 9 ay işyerinde istihdam edilmesi,
• İş sözleşmesinin ‘İşveren Tarafından Haklı Nedenlerle Fesh’ hariç olmak üzere 9 aylık sürede

feshedilmemesi

Destek Tutarı;
Sigortalının işe alındığı ay dahil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar işverene destek olarak sağlanacaktır.

22/02/2019 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE 
YAYINLANAN YENİ TEŞVİK
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