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 Özel sektör işverenleri. 

 

 
 

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 

2011/45 sayılı Genelge. 

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar 

için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının 

tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. 

 

Teşvikten yararlanma şartları: 

İşyeri Yönünden;               Sigortalı Yönünden; 

 Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma 

yasal süresinde verilmiş olması, 

 Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, 

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, 

 Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 

gecikme zammı ve cezası borcu 

bulunmaması, varsa bu borçlar 

yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli 

ödeniyor olması, 

 İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık 

ortalamasına ilave olarak çalıştırılması. 

 01/03/2011 ila 31/12/2023 tarihleri arasında 

işe alınmış olmalı, 

 18 yaşından büyük olmalı, 

 İşe alındığı tarihten önceki altı aylık 

dönemde işsiz olmalı, 

 Fiilen çalışması, 

 İşe başladığı tarihten önceki 6 aylık 

dönemde APHB kayıtlı olmaması 

Notlar: 

 İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum 

ve kuruluşlardan olmaması, 

 Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında 

veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması gerekir, 

 Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir. 

Rakamlarla Teşvik Örnekleri (2023 rakamlarına göre) 

Prime Esas Kazanç Alt Sınırından Prime Esas Kazanç Üst Sınırından 

Teşviksiz Tutar 

(%37,5) 

Teşvik Tutarı 

(%20,5) 

Teşvik sonrası 

Tutar (%17) 

   Teşviksiz Tutar 

(%37,5) 

Teşvik Tutarı 

(%20,5) 

Teşvik sonrası Tutar 

(%17) 

3.753,00 TL 2.051,64 TL 1.701,36 TL 28.147,50 TL 15.387,30 TL 12.760,20 TL 

 

 

31/12/2023 tarihine kadar başvuru yapılabilir. 

 
 

Şartları sağlayan sigortalılar için www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-

SGK/İşveren/İşveren Sistemi/İşveren/Teşvikler ve Tanımlar/Teşvikten Faydalanılacak 

Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek tanımlama işlemi yapılaması gerekmekte olup 

varsa mesleki belgelerin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal 

güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.  

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/106328
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5335.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf
http://www.sgk.gov.tr/

