
MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ DESTEKLERİ 

2017 yılı içerisinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılmasına yönelik 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı neticesinde “Milli İstihdam 
Seferberliği” başlatılmıştır. Başlatılan Seferberlik kapsamında üyelerimizin faydalanabileceği 
destekler şunlardır; 

 

1. İstihdam Teşviki:  
 Teşvik uygulaması özel sektör işverenlerini kapsamaktadır. 
 İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 

belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten 
yararlanacaklardır. 

 İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları 
sigortalıların; İşkur’a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya 
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları 
gerekmektedir.  

 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.) 

 Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 
1 sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim 
ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. 

 Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL 
azalacaktır. 

 Teşvik uygulaması 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. 
 Bu teşvikten yararlanacak işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta 

primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.  
 

2. İşbaşı Eğitim Programı: 

İş başı Eğitim Programı işverenlerin, programa katılan işsizlere ve öğrencilere işi öğreterek 
istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip 
gelişmediğini gözlemleme şansına sahip oldukları bir programdır.  

 15 yaşını doldurmuş işsizler ile birlikte tüm kademelerdeki öğrenciler (ortaöğretim, 
yükseköğretim, açık öğretim, açık lise vb.) programdan yararlanabilecektir. Ancak 
programın uygulandığı işyerinin sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısmı ile 
eşinin o işyerinde programa katılması mümkün değildir. Ayrıca kişinin daha önce 
herhangi bir sigorta tescili olmayıp ilk kez işgücü piyasasına girmesi veya en az 3 
aydır işsiz olması gerekmektedir. 



 
 Düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında program süresi en fazla 78 fiili gün ve 3 

ay olabilecektir. 
 Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak 

kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az beş 
saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür. 
Bunun yanı sıra vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında 
da program düzenlenmesi mümkündür. 

 Program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğü 
bulunmamaktadır.  

 Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.300 TL) 
gelir elde etme imkanı da verilmektedir. İŞKUR, Programa katılanlara her gün için 
54 TL cep harçlığı ödemektedir ve program süresince iş kazası ve meslek hastalığı 
ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılamaktadır.  

 İşverenler İşbaşı Eğitim Programına alacakları kişileri kendileri bulabilecekleri gibi 
İŞKUR’a başvurup Programdan yararlanmak isteyenler arasından seçme 
yapabilmektedir.  

 En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenebilen program 
kapsamında %50 istihdam yükümlüğü vardır. İşveren fiili çalışan sigortalı sayısının 
en fazla %30’una kadar katılımcı talep edilebilir. Dolayısıyla, toplam 100 çalışanı 
olan bir işveren 30 kişilik program düzenleyebilecek ve program sonunda 15 kişiyi 
istihdam etmesi gerekecektir. İstihdam süresi ise en az düzenlenen program süresi 
kadardır.  

 Programa katılan kişilerin 1 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler 
imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet 
gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanmaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, 
katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR 
tarafından karşılanmaktadır.  

 Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın 
düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını 
geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından 
indirilmesi imkânı getirilmektedir. 


