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İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ

 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa
Geçici 17. Madde eklenmiştir.

 Buna göre;

 Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında ilave istihdamın desteklenmesi
amacıyla 01.02.2017 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihi itibariyle mevcut istihdama
ilave olarak istihdam edilecek personel için masrafları işsizlik fonundan karşılanmak
üzere yeni bir teşvik uygulanmaya başlanacaktır.
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İlave İstihdam Teşvikinden kimler yararlanabilir?

- Bu Teşvik ‘den özel sektör işverenleri yararlanacaklardır.

- Bu Teşvik ‘den , 31/12/2017 tarihine kadar, 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve
hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave alınan her bir sigortalı için
yararlanılacaktır.

- Bu Teşvik, 01/02/2017 tarihinden itibaren yapılan alımlar için 31/12/2017 tarihine
kadar geçerli olacaktır.

- Bu teşvikten yararlanacak işverenlerin; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta
primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaları mümkün olmayacaktır.
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Hangi sigortalılar için teşvikten yararlanılabilir?

- İşverenler’in teşvikten yararlanabilmesi için, 01/02/2017 Tarihinden İtibaren, Mevcut
çalışanlarına İLAVE alacakları sigortalı çalışanların;

- İŞKUR’a kayıtlı İşsiz olmaları,

- İşe aldıkları kişinin, işe alındığı tarihten geriye dönük son 3 ay içinde sigortalı olarak
çalışmamış(işsiz) olmaları gerekmektedir.
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TEŞVİK TUTARI

Kapsama giren sigortalı adına bildirilen prim ödeme gün sayısının
22,22 TL ile çarpılması sonucu bulunacak olan tutar, işverenin
Kuruma ödeyeceği ‘sigortalı hisseleri dahil’ tüm primlerden
mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve
destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.
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Bu Teşvikle İşveren Ne Kazanıyor?

- Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2.177 TL’dir. (SGK

tarafından uygulanan 5 puanlık prim indirimi sonrasında

işveren maliyeti 2.088,56 TL olmaktadır.)

- İşverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1

sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyeceklerdir.

- Geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergiyi devlet

ödeyecektir.

- Yani ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti

773 TL azalacaktır.
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Teşvikten yararlanılamayacak haller

 İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde
ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunması hallerinde teşvikten yararlanılması mümkün
bulunmamaktadır.

 Teşvik hükümleri, Kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886
sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden
yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine
ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan
sigortalılar hakkında uygulanmaz.
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMAMLAYANLARIN 
İSTİHDAMINA İLİŞKİN TEŞVİK

YASAL DAYANAK

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi

2016/1 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ : 23/4/2015

FİNANSMANI : İşsizlik Sigortası Fonu
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YARARLANMA ŞARTLARI

 Sigortalı yönünden; 

• 31/12/2017  tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim 
programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,

• 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

• 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması, 

• Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

 İşyeri yönünden; 

• Özel sektör işverenine ait olması, 

• Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, 

• Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 

• Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, 

• Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.



10

DESTEK SÜRESİ

 Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

- 30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar 
açısından 48 ay süreyle,

- 1/7/2015 ila 31/12/2017  tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını 
tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,

 Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet 
göstermesi halinde;

- 30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar 
açısından 36 ay süreyle,

- 1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını 
tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle,

söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINI TAMAMLAYANLARIN 
İSTİHDAMINA İLİŞKİN TEŞVİK

ÖRNEK:

(A) Anonim Şirketinde 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamına giren bir
sigortalının ilgili aydaki 2017/Ocak ayındaki prim ödeme gün sayısının 30, prime esas
kazanç tutarının ise 2000,00 TL olduğu varsayıldığında,

2.000,00  * 0,05 = 100,00 TL Beş puanlık indirim

1.777,50 *  0,155 = 275,51 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi; 

2.000,00 * 34,5/100 = 690,00 TL, 

690,00 – (100,00 + 275,51) = 314,49 TL olacaktır.
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6736 S.K. Yapılandırma Peşin ve İlk Taksit Ödeme 
Süreleri

 27.01.2017 tarihli 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.01.2017 tarihli 6770
sayılı kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna
Geçici 2. madde eklenmiş, bahse konu Kanunda 6736 sayılı Kanunda öngörülen
hükümlere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

 İlgili Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek
Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği
tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için Kanunun 10.
maddesinin 6. fıkrasında belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı
sonuna kadar ödeme şartıyla kanundan yararlandırılırlar.


