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İlave İstihdam Teşviki (2018)
(4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19. madde)

Sigortalı yönünden aranılan şartlar;
Sigortalıların;
1. İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 

5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının 
bulunmaması, 

2. İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
3. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör 

işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar;

1. Özel sektör işverenine ait olması,

2. Önceki takvim yılına ait çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak
çalıştırılması,

3. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

4. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

5. Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve ceza borçlarının bulunmaması,

6. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları
fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması
gerekmektedir.

İlave İstihdam Teşviki (2018)
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Destek tutarı
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı
hesaplanacaktır.

1) İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren
işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalının
toplamda en az 883,01 en fazla 2.151,45 TL kadarı
karşılanacaktır.

2) Diğer sektörlerde ise bu tutar toplamda 883,01 TL’dir.

İlave İstihdam Teşviki (2018)

Destek Süresi

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 12 aydır.

Ancak istihdam edilen sigortalının,
18-25 yaş aralığında erkek,
18 yaşından büyük kadın,
 İŞKUR’a kayıtlı engelli olması durumunda

destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

İlave İstihdam Teşviki (2018)



18.04.2018

4

Ek Kurallar
 Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini

belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 Bir önceki yılda çalışanı bulunmayan yada 1/1/2018

tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan
işyerlerinde ayı takip eden üçüncü aydan itibaren destekten
yararlandırılır.

 Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer
sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden
yararlanılamaz.

İlave İstihdam Teşviki (2018)

Örnek 1

Prime esas kazanç tutarın 8.000 TL olduğu bir sigortalı için;
Destek öncesi işverence ödenmesi gereken toplam tutar

8.000,00 x %37,5 = 3.000 TL olacaktır.
Ancak destek tutarı en fazla 2.029,50(Brüt Asgari Ücret) TL
Destek sonrası işveren tarafından ödenecek tutar

3.000-2.029,50= 970,50 TL olacaktır.

İlave İstihdam Teşviki (2018)
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Örnek 2

Tarım sektöründe, prime esas kazanç tutarının 2.029,50TL (Brüt
Asgari Ücret) olduğu bir sigortalı;

Destek öncesi ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası
primi tutarı toplam 2.029,50 x %37,5 = 761,06 TL ‘dir.

Destek tutarı 2.029,50 x % 37,5= 761,06 TL olacaktır.

Destek sonrası işveren tarafından ilgili sigortalı için ödenecek prim
olmayacaktır.

İlave İstihdam Teşviki (2018)

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki
(4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 20. madde)
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Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;

1. 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,
2. 1/1/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
3. İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c 

kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 
4. İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
5. İşe giriş tarihi itibariyle işverenin birinci derece kan veya kayın 

hısmı ya da eşi olmaması gerekmektedir.

Bir Senden Bir Benden 
İstihdam Teşviki

İşyeri yönünden aranılan şartlar: 
İşyerinin;

1. İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi 
sahibi olması,

2. İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
3. Sigortalının, 2017 yılı çalışan sayısının ortalamasına ilave olarak 

çalıştırılması,
4. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 
5. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 
6. Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve ceza borçlarının bulunmaması, 
7. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği 

sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin 
bulunmaması gerekmektedir. 

Bir Senden Bir Benden 
İstihdam Teşviki
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Destek tutarı;
 2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 

2.486,14 TL’dir.

 Prim Desteği; 761,06 TL,

Ücret Desteği; 1603,20 TL,

Vergi Desteği; Gelir ve damga vergileri karşılanacaktır. 

İşveren hiçbir ödeme yapmayacaktır.

Bir Senden Bir Benden 
İstihdam Teşviki

Destek Süresi;
Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık
ayı/dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı
takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için
yararlanılır.

Bir Senden Bir Benden 
İstihdam Teşviki
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Örnek 3
İmalat sektöründe faaliyet gösteren (K) Limited Şirketinde;

-Sigortalı (A)’nın 26.1.2018 tarihinde,
-Sigortalı (B)’nin 5.2.2018 tarihinde,

işe alındığı varsayıldığında, Kanunda aranan diğer şartların da sağlanmış 
olması kaydıyla,

-Sigortalı (A)’dan dolayı 2018/Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, 
Ekim ve Aralık

-Sigortalı (B)’den dolayı 2018/Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım
aylarında destekten yararlanılabilecektir.

Bir Senden Bir Benden İstihdam 
Teşviki

Ek Kurallar;
 En fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.

 İşe giriş tarihi itibariyle sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın
hısmı (anne, baba, kaynana, kayınbaba ve çocuk) ya da eşi olmaması
gerekmektedir.

 Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı
sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanamaz, diğer aylarda ise sadece 5 puanlık prim indiriminden
faydalanabilir.

 Bir önceki yılda çalışanı bulunmayan yada 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa
sigortalı bildiriminde bulunulan işyerleri bu destekten yararlanamaz.

Bir Senden Bir Benden 
İstihdam Teşviki
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Örnek 4

İmalat sektöründe faaliyet gösteren (Z) Limited Şirketinde çalışan ve bu destek
kapsamında 1/1/2018 tarihinde işe alınan bir sigortalı için 2018/Şubat ayına
ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısının 30,
prime esas kazanç tutarının 3.000 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için;

Destek öncesi işveren tarafından ödenmesi gereken tutar:3.000 x %37,5 =1.125 TL

İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutar: 2.029,50 x %37,5=761,06 TL

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken tutar:

(1.125-761,06) 363,94 TL olacaktır.

Bir Senden Bir Benden 
İstihdam Teşviki

Örnek 5
Sigortalının prim ödeme gün sayısının;
- 20 olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için 20 x 53,44 =1.068,80 TL,
- 30 olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için 30 x 53,44 = 1.603,20 TL,
ücret desteği sağlanacaktır.

Bir Senden Bir Benden 
İstihdam Teşviki
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 İşverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki 
eğitim kurslarıyla, teorik ve pratik eğitimin bir arada verileceği 
yeni bir sistem hayata geçirilecektir. 

TOBB ile İŞKUR iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarıyla teorik 
ve pratik eğitimi bir arada uygulayacaktır. 

Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay 
süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 
61,65 TL cep harçlığı ödeyecektir. 

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme 
İşbirliği Protokolü


