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 Özel sektör işverenleri. 

 

 
 

Yasal Dayanak: 5510 Sayılı Kanunun Geçici 80. Madde. 

 

2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için bu maddede belirtilen şartları sağlayan iş 

yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 13,33 Türk 

Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta 

primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 

 

Teşvikten yararlanma şartları: 

 Destekten, 2023 yılında ilk defa tescil edilen işyeri işverenleri ile 2022 yılında prime esas günlük 

kazancı 250 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 500 TL ve linyit ve taşkömürü 

işyerlerinde 667 TL altında ücretle çalıştırılan sigortalıların işverenleri yararlanacaktır. 

 Destek ödemesinin uygulandığı yıl içinde yeni açılacak işyerlerinde çalışan sigortalıların tamamı 

ücret sınırı olmaksızın destek ödemesinden yararlanmaktadır. Bu işyerlerine ilişkin aylık prim 

hizmet belgelerinin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi 

primlerinin yasal süresinde ödemesi, Kurum’a borcunun bulunmaması, kayıt dışı sigortalı 

çalıştırılmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması şartlarının yerine getirilmesi 

gerekmektedir. 

 2023 yılından önce tescil edilen işyerlerinden, 2022 yılında aylık prim ve hizmet belgesi ya da 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirimde bulunulduğu en az sigortalı sayısının altında 

sigortalı bildirimi yapılan aylar için destek verilmeyecektir. 

 5018 sayılı Kanun’a ekli ( I)( II),( ve ( sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve 

pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ( bendi kapsamı dışında kalan 4 /a 

kapsamındaki sigortalılar için uygulanacaktır. 

 Kayıt dışı çalışma ile sahte sigortalı bildiriminin tespiti halinde asgari ücret destekleri geri 

alınacaktır Tespit tarihinden sonra da verilmeyecektir. 

 Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme 

kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2023 /Ocak ila 

Haziran döneminde ilgili ayda toplam 2022 /Ocak ayına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini 

1000 80 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim 

yapılmadığının tespiti durumunda Kurumca işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre 

içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2023 yılı asgari ücret desteğinden 

yararlanılacaktır. 

 

RAKAMLARLA (2023 Brüt Asgari Ücrete Göre) ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARI 

Günlük Aylık 

13,33 TL 400 TL 

 

 

Başvurular 30/06/2023 tarihine kadar yapılabilir. 

 
 

Uygun firmalarda başvuru şartı aranmayacaktır. 

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/1.5.5510.pdf

