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İLAVE ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU; 

 

İlave istihdam için 3 ay süre ile prim + ücret desteğinden yararlanacak sigortalıların sisteme  

tanımlanmasına yönelik programlar işletime açılmıştır. 

 

Aşağıda sigortalının tanımlama işlemleri ve bildirge işlemleri açıklanmıştır.  

Buna göre; 

 

1) Yapılacak tanımlama işlemi, 17103/27103 kanun numarası içerisinde yapılacaktır. 

 

2)  1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alınan ve ücret desteği kapsamında olan 

sigortalılar için ayrıca bir kanun numarası kullanılmayacaktır.  Eskiden olduğu gibi imalat ve 

bilişim sektörü işyerleri 17103, diğer sektör işyerleri 27103 kanun numarası ile tanımlama 

yapılacak ve bildirge verilmeye devam edecektir. 

 

3) Tanımlama programlarına sigortalının T.C. kimlik numarasını yazarak devam tuşuna 

basıldığı alanda 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalı için işverene ücret 

desteğinden “yararlanmak istiyorum” – “yararlanmak istemiyorum” seçme alanı 

bulunmaktadır. 

 

4) Yararlanmak istemiyorum seçeneğini tercih eden işveren için diğer şartların da sağlanması 

halinde sadece prim teşvikinden yararlanması sağlanacak, tanımlama ekranlarında yeni ilave 

olunacak sayı ve ücret desteği dönemleri gösterilmeyecektir. 

 

5) Yararlanmak istemiyorum seçeneğinin tercih edilmemesi halinde otomatik olarak 

“yararlanmak istiyorum” tercihinde bulunulduğu varsayılacaktır. 

 

6) Yararlanmak istiyorum seçeneğinin otomatik tercih edilmesi halinde sigortalı için 

hesaplanacak 2018 takvim yılı ortalaması ve 12 ya da 18 aylık prim teşvikinden yararlanma 

süresi ile 2018 yılı en düşük ay sayısı ve işe giriş tarihine göre ücret desteğinden yararlanma 

süresi ayrı satırlarda gösterilecektir. 
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7) Tanımlama yapılan sigortalıların görüntülendiği 4447/geçici 10.madde kontrol işlemleri 

menüsünde, sigortalı için yapılan istiyor/istemiyor tercih alanı görüntülenecek, hem ücret 

desteği süresi ve ilave olunacak sayı, hem de prim teşviki ortalama ve destek süreleri 

görüntülenecektir. 

 

8) 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri dışında işe alınanlar için “yararlanmak istiyorum” ya da 

“yararlanmak istemiyorum” seçeneği hiç gözükmeyecektir. Bu tarihler dışında işe alınanların 

tanımlanması sonucunda yeni ay sayısı, ücret desteği dönemi -/- işareti ile, 

istiyorum/istemiyorum sütunu da boş olarak görüntülenecektir. 

 

9)  1.1.2019 ve sonrasında tescil edilen işyerleri için ücret desteği sağlanmayacağından bu 

tarih ve sonrasında tescil olan işyerleri için herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.  

  

10) İşe giriş tarihine göre 3’er aylık ücret desteği sonrasında kalan 12 ya da 9 aylık süre için 

takvim yılı ortalamasına ilave olunarak sadece prim teşvikinden yararlanılmaya devam 

edilebilecektir. 

 

11)   Prim teşvikinde yıl farklı ortalama kontrolü e-bildirgede sağlandığı gibi yeni ay 

sayısına ilave olunup olunmadığı da e bildirgede bildirge verilme aşamasında cari ayda 

kontrol edilecektir. 

 

Aşağıda gerçek ortamda bugün yapılan tanımlama sonucu işyerinin listeleme ekranı 

görüntülenmiş ve yukarıda açıklananlar tabloda gösterilmiştir. 
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