
istihdam Seferberligi 2018

14 Arahk 2017'de Savin Cumhurba~kanhglmlzm ev sahipliginde duzenlendigimiz istihdam

Surasi ve istihdam Seferberligi Odul Toreninde en cok istihdam saglavan illerimize,
sektorlerimize ve firmalanrruza odullerini takdim ettik. Savin Cumhurba~kanlmlz, burada 2018

vrlmda uygulanacak istihdam tesviklerinl acrklavarak Turk i~ dunvasrna yeni bir cagnda
bulundu. 2017'de 1,5 milyon ilave istihdam saglavan Turk ozel sektorune yeni bir hedef
gosterdi.

Bu hedefe ulasrnak lcin, i~dunvarruzm ihtivac duvdugu yeni istihdam tesviklerivls ilgili Cahsma

ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi ile cahsmalar vaptrk. Bu cahsrnalar sonucunda i~ dunvasi olarak
ihtivac duvdugumuz istihdam tesviklerins iliskin yasal duzenlemeler TBMM'de kabul edildi ve
Resmi Gazete'de vavimlanarak yururlOge girdi.

Yeni istihdam tesvlklerl neler getiriyor?

Ozellikle i~ dunvarruz acrsmdan daha anlasrhr olmasi icln yeni istihdam tesviklerini a~agldaki
gibi ozetleyebiliriz. Yeni istihdam tesvikleri 1 Ocak 2018 ile 31 Arahk 2020 arasinda, yani 3 yll
suresince uygulanacak. ilave istihdam tesvikleri ile isverenler olarak biz sadece isclmiztn

rnaasrm odevecegiz. tum vergi ve SGK primlerini devletimiz karsihvor. Yani ilave istihdamda
vergi ve prim sifrr.

Sigortahya 5.412 TL'ye
kadar odenecek ucretler

Tum SGK primleri (761 ila
2.029 TL) ile damga ve
gelir vergisi (122 TL).,

i~e almdrklan aydan
oncekl 3 ayda 10 gunden
fazla sigortah olmarnak lse baslavacak

sigortahvi,
lsverentn
2017'deki
calrsan savrsi
ortalamasma
ilave olarak
cahstrrrnak

Toplamda ayhk kisi bast
883 ila 2.151 TL.
Tum SGK primleri (761 TL)
ile damga ve gelir vergisi
(122 TL).

12 ay

i~KUR'a kavrth isslz
olmak

Toplamda ayhk ki~i ba~1
883 TL.

istihdam edilen sigortah,
18-25 ya~ arasl erkek, 18
ya~mdan buyuk kadm
veya i~KUR'a kaYltll
engelli ise



Bir diger tesvik de "Bir Senden, Bir Benden". imalat sanayide faaliyet gosteren mikro olcekli
isletmeler ve esnaflar icin cok onernll bir tesvik.

Prim Destegl:
/' slgortahvi, lsverenin

(761 TL) 201Tdeki cahsan
Vlse ahndrklan aydan saYlslortalamasllila

Ocret Destegi: onceki 3 ayda 10 ilave olarak cahstirmak
(gunluk 53,4 TL gunden fazla sigortah
olmak uzere

12 ay olmarnak,
./ imalat sektorunds

toplam 1.603
(6 ay isveren, faaliyet gostermek ve

TL)
6 ay devlet i$KUR'a kavrth issiz bu sektorde ustalrk

olmak belges; sahibi olunan
Vergi Destegi: odevecek) ;/

ozel sektor isverenl
(122 TL) lse giri~ tarihi itibanyla olmak

Isverenin birinci
Toplamda ayhk derece karl veya kavrn lsvermtn 2017'deki
kisi bas: 2.486 hrsrru ya da e~i sigortah savisi
TI:. olmamak / ortalamasmm 1 ila 3

olmasi

istihdam tesviklerinin yanmda "Mesleki Egitim ve i~ba~1 Egitirn" programlanna iliskin tesvik ve

destekleri de bu sekilde ozetleyebiliriz.

Sektorler ve Meslekler i~ba~1Egitim Programl Suresi Ucret
(gunlUk/ayhk) Sartlar

i~ba~1Egitim Programl
(imalat Sanayi ve
Bili~im)

Ogrenciler:e
6 ay 61,65/1.603 TL gunluk 46,2 TL,

lssizlik odenegi
alanlara gQnluk

3 ay 61,65/1.603 TL
30,8 TL cep
harr;:hgl
odenecek
Katrhmcrlann 18-

9 ay 61,65/1.950 TL 29 ya~ arasmda
olmasi

Ayhk 400 TL kres 2-5 vas arasmda
Kurs/program suresi cocugu olanvardirm

kadin olmak

8 ay 61,65/1.603 TL

i~ba~1Egitim Programl
(Diger Tum Sektorler)

i~ba~1Egitim Programl
(Gelecegin Meslekleri)

i~ba~1Egitim Programl
(Tum Sektorler)

Mesleki Egitim Programl
(MEGiP)

TOm bu tesviklere ilave olarak 2018'de 9 ay boyunca lsverenlere avlik 100 TL asgari ucret

destegi verilecek. Bu tesvlkle toplamda isverenlerin Ozerinden yakla~lk 10 milyarllk bir yOk
kalkml~ olacak.



Bu tesviklerle birlikte, TOBB ve Oda-Borsa camlas: olarak bize dusen, SaYIn

Cumhurba~kammlzln gosterdlgl hedef dogrultusunda durmadan cahsrnaktir. Turk ozel
sektorunun, Oyelerimizin 2018'de de istihdam konusunda Ozerine dusenl vapacagma yOrekten
inaruvorum,

TOBB ve Oda-Borsa camtasi olarak istihdam Seferberligi'nde oldugu gibi, YOiKK'te oldugu gibi,

TOBB Nefes Kredisi'nde oldugu gibi, KGF kefaletinde oldugu gibi, TOrkiye'nin Otomobili'nde
oldugu gibi devletimizin bize verdigi her gorevde Turk ozel sektoru adma calismava devam
edecegiz.

GeriyeDonLik istihdam Te~viklerindenYararlanmaYI Unutmavm

Burada hem bir oz elestlri hem de bir uyan yapmak istiyorum. i~ dunvasi olarak zaman zaman
tesviklerin vetersiztiglndan sikavet ediyoruz. Ancak gorduk ki, gecrnlstsn bu yana i~ dunvasi

bircok istihdam tesviktnden yararlanmaml~. TOrkiye'nin en kurumsal sirketleri bile istihdam
tesviklerinden vararlanmarms. Sonunda sirketlerimlz bu isin farkma verdi. Ancak devlet de bu
i~in farkma vardi ve torba kanunda bir dOzenleme vaptt ve bir smrrlama getirdi.

Torba Kanunun yOrOrlOgegirdigi 1 Nisan tarihinden oncekl donernde turn sartlari ta~ldlgl halde
5510 savrh, 4447 savih, 6111 savrh kanun veya diger kanunlarla saglanan istihdam prim tesvlkr,
destek ve indirimlerinden vararlanrnamrs Oyelerimizin en ge~ 31 Mavis's kadar Sosyal GOvenlik
Kurumu'na vazrh olarak basvurmasi gerekiyor.

Bu basvuruvla: Oyelerimiz, gecmls donemdo yararlanmadlklan istihdam prim te~viki, destek ve
indirimlerinden yararlanabilecek.

Normalde geriye donOk istihdam te~viklerinden yararlanmak i~in ba~vuru sOresi 1 aydl.
Oyelerimizin magdur olmamasl i~in harekete ge~tik. Sag olsun C;all~ma ve Sosyal GOvenlik
Bakanlmlz ve Maliye Bakammlz bizi klrmadl ve 2 ayllk bir sOre tanmml~ oldu.

1 Haziran'dan sonra gerekli tOm ko~u"an saglayan Oyelerimiz; istihdam te~viklerinden
yararlamlmayan donemi takip eden 6 ay i~erisinde Sosyal GOvenlik Kurumu'na mOracaat

etmesi ~artlanyla, ba~vuru tarihinden geriye yonelik en fazla 6 aya ili~kin olmak Ozere,
yararlanllmaml~ olan istihdam prim te~viki, destek ve indirimlerinden yararlanabilecek.


