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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

Yeni İşe Alınan 18-29 Yaşındaki Erkekler ile Kadın İşçilerde İşveren Sigorta 

Prim Desteği 

1- 28.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8321 sayılı BKK eki karar ile 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10 ncu maddesinin 31/12/2015 olan 

uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Buna göre; 31/12/2020 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak 

üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten 

önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 

sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve 

hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede 

belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde 

sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan 

sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edecektir. 

Söz konusu destek unsurundan son 6 ay işsiz olan ve 18 yaşından büyük, 29 yaşından 

küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın işçiler yararlandırılabilecektir. Bu haktan her bir 

işçi için bir defa yararlanılabilecektir. 

Anılan Kanun hükmüne göre işe alınanlar 24 ay ile 54 ay arasında sigorta primi 

işveren hissesi desteğinden yararlandırılacaktır.  

2- Öte yandan 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesine göre 18 yaşından büyük, 29 

yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan 

işbaşı eğitimi programını tamamlayanların sanayi sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay 

süre ile işveren sigorta primi işsizlik fonundan karşılanacaktır. Bu konuyla ilgili daha fazla 

bilgi için SGK’nın 05.01.2016 tarihli 2016/1 sayılı genelgesini inceleyiniz.  
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