
Milli istihdam 
Seferberliği Teşviklerle 

Devam Ediyor 

1 Ocak 2018 ile 

31 Aralık 2020 tarihleri 

arası nda bir önceki yı l 

sigortalı  sayı sı  
ortalaması na ilave olarak 

istihdam edilen her bir 

sigortalı nı n prim ve 

vergilerini karşı l ı yoruz. 

7166 
Say ili Teşvik 

Üç Aylık Ücret Desteği Uygulaması  ( YENİ  ) 

işverenlerin 2018'de en az işçi çalıştı rd ı kları  aydaki çalışan sayısı na ilave 
olarak bu yı l Şubat, Mart ve Nisan ayları nda sağlayacakları  ilave istihdam 
için 3 ay süreyle ücret desteği sağlanacaktı r. Söz konusu teşvikten 
yararlanan işverenlerden bu kişileri 3 ayı n sonunda 6 ay istihdam etmesi 
beklenmektedir. 
Sigortalı  Yönünde aranılan şartlar: 

-işe al ı ndı kları  aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c 
kapsamında sigortalı l ı kları n ı n bulunmaması, 

-İŞKUR'a kayı tl ı  işsiz olması, 
-1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 

istihdam edilmeleri gerekmektedir. 
işyeri yönünden aranı lan şartlar: 

-Özel sektör işverenine ait olması, 
-Sigortal ı nı n 2018 yı l ı  Ocak ila Aral ı k ayları  dönemine ilişkin işe alı ndı kları  

işyerinden bildirilen aylı k prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve 
prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı  bildirimi yapı lan 
aydaki/dönemdeki sigortalı  sayısına ilave olarak çalıştı rı lması  
gerekmektedir. 
Destek tutarı  

-01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arası nda işe alı nan sigortalı lar için 
işverenlere ayl ı k net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek 
sağlanmaktadı r. 

-Ücret desteği SGK taraf ı ndan işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda 
oluşacak prim borçları ndan mahsup edilmesi, işverene ödeme yapı lmaması  
şeklinde uygulanacaktı r. 
ilave istihdam ücret desteği uygulaması  ile ücret desteği ile desteklenen 
yararlanan sigortalı n ı n 3 ayl ı k destek süresinin akabinde 6 ay boyunca 
işyerinde istihdamda kalması  hedeflenmektedir. 

e 
IŞKUR 
TO.O.ııımııı  

Size en yakı n Çalışma ve iş  Kurumu İ l Müdürlüğümüzü/Hizmet 

Merkezimizi veya Sosyal Güvenlik Kurumu İ l Müdürlüğümüzü/ 

Sosyal Güvenlik Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. 



Her bir ilave sigortalıyı  tesvikten 
12 ay yararlandırıyoruz. 
Bununla birlikte özel politika 
gerektiren vatandaşlarımı zın 
istihdamını  artırmak adına; 

-18 yaşından büyük 
25 yaşından küçük 
gençlere, 
-18 yaşından büyük 
kadınlara, 
-İSKUR'a kayıtlı  
engellilere, t esvikten 
18 ay süreyle yararlanma 
imkânı  sunuyoruz. 

L 	 

işbaşı  eğitim programlar ı m ı za katı lan 
vatandaş lar ı m ı za günlük 77,70 Wye 
kadar ödeme yap ı yor; genel sağlı k 
sigortas ı , iş  kazası  ve meslek hastalığı  
primlerini karşı lı yoruz. 

Bilişim ve imalat sektöründe işbaşı  
eğitim programlar ı mı z ı n süresini 
3 aydan 6 aya ç ı kardı k. 

İşverenlerimizin öngörülü planlama 
yapabilmeleri için istihdam teşvikimizi 
31.12.2020  tarihine kadar uygulayacağız. 

Detaylı  bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik iletişim Merkezi 

Al0170'1  arayabilir, 

www milliı stıhdamseferberligı  com adresımiz ı, size en yak ı n 

Çalışma ve Iş  Kurumu Il Müdürlüğümüzü / Hizmet Merkezimizi veya 

Sosyal Güvenlik Kurumu İ l Müdürlüğümüzü/ Sosyal Güvenlik Merkezimizi 

ziyaret  edebilirsiniz.  

1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 
2020 tarihleri arası nda 

özel sektör işverenlerimizin 
bir önceki takvim yı lı ndaki 

sigortalı  sayı sı  
ortalamasına ilave olarak 

istihdam edecekleri her bir 
sigortalı nın prim ve 

vergilerini karşılı yoruz. 

İ ST İ HDAMLA 
BÜYÜYORUZ 

imalat ve bilişim 
sektöründe 

2.712,14 TL'ye; diğer 
sektörlerde 1113,14 TL'ye 

kadar prim ve vergi 
desteği sağlı yoruz. 

2017 ve 2018 yı lları nda 
uyguladığımı z asgari ücret 

desteğini 2019 yılınında da 
uygulamaya devam ediyoruz. 


