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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 
 
 

Yeni İşe Alınan İşçiler İçin Sigorta Prim Teşviki Getirildi! 
 

6111 Sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 10.madde ile 31.12.2015 
tarihine kadar özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan işçilerin SGK İşveren 
Sigorta Primleri İşsizlik Fonundan karşılanacaktır. Bu haktan; 

 
İşe alınmadan önce en az 6 ay sigortasız olan, 
 
- 18-29 yaş arası erkekler, 
- 18 yaşından büyük kadınlar 

 
yararlanabilecektir. 
 
Yukarıda sayılan özellikleri taşıyan kişileri işe alan işverenlerin, son 6 ayda 

çalıştırdıkları personel sayısının ortalaması da dikkate alınacak ve yeni işe alınan işçilerin 
ilave istihdamı sağlayıp sağlamadığı aranacaktır. Örneğin, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki 6 aylık dönemdeki ortalama personel sayısı 50 kişi, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 
çalışan personel sayısı 45 kişi ise yeni işe alınan 5 kişi söz konusu teşvikten 
yararlandırılmayacak, 6.kişiden itibaren yeni işe alınan işçiler bu haktan yararlandırılacaktır. 
Çalışanların bir işyerinden diğerine aktarılmalarında söz konusu teşvik uygulanmayacaktır.  

 
Bu kapsamda işe alınan 18 – 29 yaş arası erkeler ile 18 yaşından büyük kadınlardan, 
 
a) Mesleki yeterlilik belgesi bulunanlar için 48 ay süreyle, 

 
b) Meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya İŞKUR kurslarından mezun olanlar için 

36 ay süreyle, 
 

c) İlk iki maddedekilerden meslek belgesi olmayanlar 24 ay süreyle, 
 

d) İlk iki maddede belirtilen meslek belgesi sahibi olup da 29 yaşından büyük olan 
erkekler için 24 ay süreyle,  

 
e) Yukarıdaki dört madde kapsamında işe alınan kişiler İŞKUR'a kayıtlı işsizler 

arasından seçilmesi halinde ilave olarak 6 ay süreyle,  
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f) Ayrıca hâlihazırda çalışmakta olup da 1 Mart 2011 itibarıyla mesleki yeterlilik 

belgesi veya meslek lisesi/yüksekokulu diploması alan işçi için de 12 ay süreyle 
söz konusu teşvikten yararlandırılacaktır.  

 
18-29 yaş arası erkek veya 18 yaşından büyük kadınlardan mesleki belgesi 

olmayanların İŞKUR’a kayıtlı olmaları şartı ile söz konusu teşviklerden 6 ay süre ile 
yararlandırılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile söz konusu kişilerin İŞKUR’a kaydı 
yoksa yasa hükmünden yararlandırılmayacaktır.  

 
Söz konusu teşvik asgari ücret tutarı üzerinden değil, prime esas kazanç üzerinden 

hesaplanacaktır.  
 
Daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize başvurunuz, 
 
 
Saygılarımızla, 
 
 

KANIT YEMİNLİ MALİ 
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. 


