
İSTİHDAMLA
BÜYÜYORUZ

2016 ve 2017 yıllarında 
uyguladığımız asgari ücret 

desteğini 2018 yılının
ilk 9 ayında da

uygulamaya devam ediyoruz.

İşbaşı eğitim programlarımıza katılan 
vatandaşlarımıza günlük 61,65 TL  

; genel sağlık 
sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı 
primlerini karşılıyoruz.

Bilişim ve imalat sektöründe işbaşı 
eğitim programlarımızın süresini 
3 aydan 6 aya çıkar ık. 

Detaylı bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 

ALO170’i arayabilir, 

www.milliistihdamseferberligi.com adresimizi, size en yakın 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzü / Hizmet Merkezimizi veya 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğümüzü/ Sosyal Güvenlik Merkezimizi 

ziyaret edebilirsiniz.

1 Ocak 2018 il  31 Aralık 
2020 tarihleri arasında 

özel sektör işverenlerimizin 
bir önceki takvim yılındaki 

sigortalı sayısı 
ortalamasına ilave olarak 

istihdam edecekleri her bir 
sigortalının prim ve 

vergilerini karşılıyoruz.

İmalat ve bilişim 
sektöründe

2.151 TL’ye; diğer 
sektörlerde 883 TL’ye 

kadar prim ve vergi 
desteği sağlıyoruz.

İşverenlerimizin öngörülü planlama 
yapabilmeleri için istihdam teşvikimizi 
31.12.2020 tarihine kadar uygulayacağız.
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Detaylı bilgi için;

www.milliistihdamseferberligi.com

1 Ocak 2018 il
31 Aralık 2020 tarihleri 

arasında bir önceki yıl 
sigortalı sayısı 

ortalamasına ilave olarak 
istihdam edilen her bir 

sigortalının prim ve 
vergilerini karşılıyoruz.

Size en yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzü/Hizmet 
Merkezimizi veya Sosyal  Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğümüzü/

Sosyal Güvenlik Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.


