
7 Şubat 2017’de TOBB koordinasyonunda
düzenlenen “Türkiye Ekonomik Şurası’nda

ülkemiz genelinde bir “Milli İstihdam
Seferberliği” başlatılmıştır. Bu kapsamda
9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de ilan

edilen 687 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) kapsamında getirilen

istihdam desteği ve diğer mevcut
destekler hakkındaki bilgiler bu kitapçıkta

sunulmaktadır.

Özmen Müsavirlik

16.02.2017



687 sayılı KHK 
kapsamında İstihdam 
için sağlanan 
Teşvikler (İŞKUR)
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ŞARTLARI NELERDIR ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
01/02/2017 tarihinden 31/12/2017 
tarihine kadar Özel Sektör 
Kuruluşlarınca İŞKUR aracılığıyla 
istihdam edilen her bir yeni personelin 
işverene maliyeti içerisinde net ücret 
dışında kalan tüm giderleri 
üstlenecektir. İşverenin bir yıl süreyle 
ilave istihdam ettiği her bir işçi için 
sadece net ücret 
ödeyecektir.Destekleme Asgari Ücrete 
tekabül eden SGK Primi, Gelir Vergisi 
ve Damga Vergisi üzerinden 
sağlanacaktır. 

Şartlar 
* İstihdamın 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleşmiş olmalıdır. 
* İstihdam edilen kişinin İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından temin edilmiş olması 
gerekmektedir. 
* İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin kayıtlı sigortalılar dışında olması 
(asgari 3 aydır işsiz olması) gerekmektedir. 
* İşletmenin 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı 
sayısına ilave olması gerekmektedir. İşletmenin istihdam sayısında 2016 Aralık 
ayına göre düşme olmuş olması veya artış olmaması halinde teşvikten 
yararlanamaz. 
* İşverenin hizmet beyannamelerini verme ve prim ödeme yükümlülüklerini yasal 
süreleri içerisinde yapıyor olması gerekmektedir. 
* İşletmede kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırılmaması 
gerekmektedir.



İş Başı Eğitim  
Desteği Programı02

İŞVERENE MALIYETI VAR MIDIR ?

Programa nasıl başvurulur? 
* İşverenlerin ihtiyaç duydukları 
işgücünü İŞKUR’dan temin etmek 
üzere başvurabilirler. İşverenler, İŞKUR 
tarafından kendilerine atanan iş ve 
meslek danışmanları veya 
görevlendirilecek personel aracılığıyla 
ya da doğrudan İŞKUR il 
müdürlüklerini/hizmet merkezlerini 
ziyaret ederek başvurularını 
yapabilirler.  
Programdan yararlanabilecek 
İşverenlerde aranan şartlar 
* İŞKUR’a kayıtlı olmak 
* En az 2 SGK’lı çalışanı bulunmak 

İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programı ile İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yine İŞKUR’a kayıt 
olmuş işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak 
pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini 
sağlamaktadır. Program, İşverenlere programa katılan işsizlere ve üniversite 
öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve 
mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme imkanını 
sağlamakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi arama 
maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer 
yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün 
olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır. 



4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu'nun 
Geçici 10. Maddesi 
kapsamında sağlanan 
Teşvikler
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ŞARTLARI VE DETAYLARI

İŞKUR, yeni personel istihdamı ve 
mevcut personele yönelik mesleki 
eğitimi teşvik için işverenlere SGK 
Primi İşveren Hissesi desteği 
sağlamaktadır. Destek kapsamındaki 
SGK Primi İşveren Hissesi, İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 
Teşviklerden yararlanmak için İŞKUR 
Hizmet Müdürlüklerine başvuru 
yapılması gerekmektedir. 



Kosgeb-Nitelikli 
Eleman Desteği04

DESTEK TUTARLARI

Destek kapsamında istihdam edilecek 
personele dair şartlar 
* İstihdam edilecek personelin bir 
Yükseköğretim Kurumu Mezunu 
olması gerekmektedir. 
* İstihdam edilecek personelin ilgili 
işletmede son 12 ay içerisinde 
istihdam edilmemiş yeni personel 
olması gerekmektedir. 
* İstihdam edilecek personelin 
işletmeede tam zamanlı olarak 
çalışması gerekmektedir. 
* İstihdam edilecek personelin destek 
başvuru tarihinden önceki son 30 gün 
içinde istihdam edilmiş olması veya 
başvurunun kabul edildiğinin 
işletmeye bildirildiği tarihten itibaren 
en geç 45 gün içinde istihdam 
edilmesi gerekmektedir. 
* Bir işletme aynı anda en fazla 2 
personeli için bu destekten 
yararlanabilir. 

Ücreti desteklenecek personelin mezuniyet durumu 
Aylık destek tutarı üst limiti 

Şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, Kadın veya 
başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış kişiler için aylık destek tutarı üst limiti 

2 yıllık Yüksekokul Mezunu 
1.500 TL 
2.500 TL 

4 yıllık Yüksekokul Mezunu 
2.000 TL 
3.000 TL 

Fakülte Mezunu 
2.000 TL 
3.000 TL 

Yüksek Lisans ve Üzeri Dereceden Mezunlar 
2.500 TL



DAHA DETAYLI BILGI ICIN MAIL 
ADRESLERIMIZDEN  

BIZE ULAŞABILIRSINIZ 
SAYGILARIMIZLA

Özmen Müsavirlik

İstanbul


