
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 43                                      İstanbul, 25 Mayıs 2021 

 

 

Resmi Gazete’nin 25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı nüshasında yayımlanan 
7319 sayılı Kanun’un 4’uncü maddesi ile işverenlere yeni bir istihdam teşviki 
tanımlanmış bulunmaktadır. Teşvik için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanun’una geçici 31. madde eklenmiştir.  
Yeni teşvik uygulamasının esasları özetle; 
 

1. Yeni teşvik esasları 
 

✓ 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında 
olan özel sektör işyeri işverenleri tarafından, 
 

✓ 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların, 

 
İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 
bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş 
olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
olmamaları, 

 
✓ İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları 

işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 
ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için 
primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla,  

 
✓ Bu sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca 

belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve 
tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası 
sigortalı ve işveren hissesi primlerinden bu Kanun veya diğer 
kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten 
sonra kalan tutar,  

 
✓ 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı 
olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük 
tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan 
kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi 
faiz veya kar payı bakiyesinden düşülür.  

 
Konu: 7319 sayılı Kanun ile işverenlere yeni bir istihdam teşviki 
tanımlandı.                         
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✓ Bu madde kapsamında kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden 
düşülen tutar Fondan karşılanır. 

2. 2021 yılı Mart dönemi için geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 
ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden 
yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz 
konusu sigortalı için birinci fıkradaki işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın işyeri 
birinci fıkrada belirtilen destekten üçüncü fıkrada belirtilen süre ve sigortalı sayısı kadar 
yararlandırılır. 

3. Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar 
için 12 ay süreyle uygulanır.  

4. Bu madde kapsamına giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu 
destekten yararlanır. 

5. Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen yararlanma 
süresini aşmamak 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 bu destekten kalan süre kadar 
yararlanmaya devam edilir. 

6. İşyeri ile ilgili 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 ya da mahkeme 
kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği 
veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi 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. 

7. 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve 
daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı 
çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de, bu 
maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, maddenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa 
sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinden itibaren bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten 
yararlandırılır. 

8. Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek 
tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme 
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 
 
 

Söz konusu Kanun sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve 
Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan 
sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


