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İŞ ARAYAN
KAYDI

İŞKUR’a Kayıt Olmak Artık Çok Kolay!
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İş Arayan Kaydı Nasıl
Gerçekleştirilir?

İŞKUR’a kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız 
Kurumumuza şahsen başvurabilecekleri gibi

www.iskur.gov.tr internet adresimizden de online 
olarak kaydını gerçekleştirebilir. 

www.iskur.gov.tr
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Kayıt İçin Hangi
Şartlar Taşınmalıdır? 

Kayıt yaptırabilmek için: 

14 yaşını doldurmuş olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. 
kimlik numarası, yabancılar için T.C. İçişleri Bakanlığı  
tarafından verilen yabancı kimlik numarasına sahip 
olmak yeterlidir. 
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Kayıt İçin Hangi Şartlar
Taşınmalıdır? 

Ayrıca aşağıda belirtilen gerekli belgelerin ibraz 
edilmesi hâlinde özel statülerde iş arayan kaydı da 
yapabilirsiniz.

Engelliler için yetkili hastanelerden alınmış 
“Sağlık Kurulu Raporu”

Eski hükümlüler için ilgili birimlerden alınmış 
“Eski Hükümlü Belgesi”
  
Terörle Mücadele Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananlar içinse “Sağlık Raporu” ve 
“Komutanlık Yazısı” 
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İŞKUR’a kayıt yaptıran vatandaşlarımıza 24 saat 
içerisinde bir İş ve Meslek Danışmanı atanmaktadır. 
Kurumumuza şahsen gelerek İş ve Meslek 
Danışmanlarımız rehberliğinde danışmanlık ve işe 
yönlendirme hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Uygun açık işler haftalık olarak e-posta yolu ile ilgililere gönderilmekte 
olup vatandaşlarımız niteliklerine uygun iş ilanlarını inceleyebilmekte ve 
diledikleri ilanlara başvuru yapabilmektedir.

Kayıt Gerçekleştikten
Sonra Hangi Hizmetlerden
Yararlanılabilir? 
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Ayrıca:

Eğitim bilgileri, nitelik ve becerileri, tecrübeleri 
ve meslek bilgilerini beyan ederek öz geçmişinizi 
oluşturabilir,

Öz geçmişinizde yer alan bilgiler doğrultusunda 
profilinizde yer alan “Bana Uygun İşler” bölümünden 
niteliklerinize uygun açık işleri görüntüleyebilirsiniz.

Kayıt Gerçekleştikten Sonra Hangi 
Hizmetlerden Yararlanılabilir?
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İŞVEREN
KAYDI

İŞKUR’a İşveren Olarak Kaydınızı
Kolayca Gerçekleştirebilirsiniz.
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İşveren Kaydı Nasıl 
Gerçekleştirilir? 

İŞKUR’a şahsen başvurabilir ya da
www.iskur.gov.tr internet adresimizden kayıt 

işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. T.C. Kimlik, Sosyal 
Güvenlik ya da Vergi Numaranızı

beyan ederek
İŞKUR’a kayıt olabilirsiniz.

İŞKUR sistemini internet üzerinden kullanabilmek için işveren 
ya da işveren temsilcisi adına sistem üyeliği yaparak işveren 

kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.
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Kayıt Gerçekleştikten 
Sonra Hangi Hizmetlerden 
Yararlanılabilir? 

İşveren kaydının İŞKUR tarafından onaylanmasından 
sonra T.C. kimlik numarası, şifre ve iş yerinin İŞKUR 
numarası ile sisteme giriş yaparak Kurumumuz 
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Kurumumuza kayıt olan iş yerlerine İş ve Meslek 
Danışmanı atanmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanlarımız, portföylerinde yer 
alan işverenleri ziyaret ederek:

Kurum Hizmetlerinin tanıtılmasında,

Uygulanan teşvik ve destekler hakkında 
bilgilendirme yapılmasında,

İş yerinin iş gücü taleplerinin alınmasında, 

İŞKUR ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde 

rehberlik hizmeti sunmaktadır.
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Kayıt Gerçekleştikten Sonra Hangi 
Hizmetlerden Yararlanılabilir? 

İşverenlerimiz:

Aradıkları nitelikteki kişiler için iş ilanı verebilir,

Uygun gördükleri iş arayanları davet edebilirler.

İlanlar en fazla 30 gün süre ile yayımlanmakta olup ihtiyaç duyulan 
nitelikte çalışan temin edilemediği durumlarda ilan süresi en fazla 

iki defa uzatılarak ilanın yayında kalma süresi 90 güne kadar 
çıkartılabilmektedir. 
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TEŞVİKLER
İŞKUR Daima Yanınızda...
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1

İlave
İstihdama

Prim ve Vergi
Desteği
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İlave İstihdama
Prim ve Vergi Desteği

Özel sektör işverenlerine, bir önceki yıl ortalama 
çalışan sayısına ilave olarak istihdam edecekleri her 
bir sigortalı için “İlave İstihdam Teşviki” kapsamında 

prim ve vergi desteği sağlamaya devam ediyoruz.

Sigortalıda Aranan Şartlar:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe 
alınmış olması,

İşe alındığı aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla 
sigortalılığının bulunmaması,

Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim 
yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının 
ortalamasına ilave olarak çalıştırılması.
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İlave İstihdama
Prim ve Vergi Desteği

İş Yerinde Aranan Şartlar:

Özel sektör işverenine ait olması,

Sigortalının bir önceki takvim yılındaki sigortalı 
sayısının ortalamasına ilave istihdam edilmesi,

Prim belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve 
primlerin yasal sürede ödenmesi,
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İlave İstihdama
Prim ve Vergi Desteği

SGK’ya vadesi geçmiş borcun bulunmaması 
veya borcu varsa bu borçların yapılandırılmış 
veya taksitlendirilmiş olması, yapılandırılmış/
taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir 
şekilde ödenmesine devam edilmesi,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması/sahte sigortalı 
bildiriminde bulunulmaması.
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Destek Tutarı:

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren 
iş yerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere 
prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı 
ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 214,97 
TL’lik damga ve gelir vergisi (Toplamda 1.556,53 
ila 3.792,47)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş yerleri 
için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin 
tamamı ile 214,97 TL’lik damga ve gelir vergisi 
karşılanmaktadır. (Toplamda 1.556,53 TL)

İlave İstihdama
Prim ve Vergi Desteği
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Destek Süresi:

2022 yılı Aralık ayı aşılmamak kaydıyla 1/1/2018 ile 
31/12/2022  tarihleri arasında istihdam edilen her 
bir sigortalı için 12 ay istihdam edilen sigortalının 
18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 
yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli 
olması durumunda 18 ay süreyle destek sağlıyoruz.

İlave İstihdama
Prim ve Vergi Desteği
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2

Kadın, Genç ve 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Olanların 

Teşviki  
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Kadın, Genç ve Mesleki
Yeterlilik Belgesi
Olanların Teşviki    

Özel politika gerektiren gruplar içinde yer alan gençlere 
ve kadınlara yönelik uygulanan teşvik kapsamında 
belirli şartları taşıyan işsiz gençleri ve kadınları 
31/12/2022 tarihine kadar istihdam eden işverenlere 
sigorta primi işveren payının tamamı (733,39 TL ila 
5.500,41 TL) tutarında destek sağlıyoruz.
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Teşvikten Yararlanma Şartları:

Kişinin son 6 ayda işsiz olması,

Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 
ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak 
istihdam edilmesi,

Prim belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve 
primlerin yasal sürede ödenmesi,

SGK’ya vadesi geçmiş borcun bulunmaması 
veya borcu varsa bu borçların yapılandırılmış 
veya taksitlendirilmiş olması ve yapılandırılmış/
taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir 
şekilde ödenmesine devam edilmesi,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması/sahte sigortalı 
bildiriminde bulunulmaması.

Kadın, Genç ve Mesleki
Yeterlilik Belgesi
Olanların Teşviki    



23

Kadın, Genç ve Mesleki
Yeterlilik Belgesi 
Olanların Teşviki    

Destek Süresi:

18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden iş 
yerlerine 24 ila 54 ay,

18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden iş 
yerlerine 12 ila 54 ay,

29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden iş 
yerlerine 6 ila 30 ay süreyle destek sağlıyoruz.

Çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik 
eğitimi tamamlayanlar veya iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenleri 

istihdam eden iş yerlerine 12 ay süreyle destek sağlıyoruz.
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3

İşsizlik Ödeneği
Alanların 

İstihdamına
Yönelik Teşvik
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İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki 
son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde 
bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe 
alınması durumunda kalan işsizlik ödeneği süresince 
prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan 
kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli 
sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin 
tamamı (2021 yılı) için (1.198,46 TL) karşılıyoruz.

İşsizlik Ödeneği
Alanların İstihdamına
Yönelik Teşvik
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Sigortalıda Aranan Şartlar:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten 
önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet 
belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına 
ilave olarak işe alınması,

İşçinin, işten ayrıldığı iş yerinde tekrar işe 
başlamamış olması.

İşsizlik Ödeneği
Alanların İstihdamına

Yönelik Teşvik
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İş Yerinde Aranan Şartlar:

Özel sektör işverenine ait olması,

Prim belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve 
primlerin yasal sürede ödenmesi,

Sigortalının son 6 aydaki sigortalı sayısının 
ortalamasına ilave edilmesi

İşsizlik Ödeneği
Alanların İstihdamına
Yönelik Teşvik
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4

5 Puanlık
İndirim
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5 Puanlık
İndirim

Teşvikten Yararlanma Şartları:

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal 
süresinde verilmiş olmalı ve primler yasal süresi içinde 
ödenmeli,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
zammı ve cezası borcu bulunmamalı, borcu varsa bu 
borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, 
yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında 
ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,
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5 Puanlık
İndirim

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı 
bildiriminde bulunulmamalı.

Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve 
bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
olmamalı,
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Destek Tutarı:

Özel sektör işverenleri, 5510/4-1a kapsamında 
çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime 
esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş 
puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden 
yararlanabilir.

İndirim tutarı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

5 Puanlık
İndirim
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5

İlave
6 Puanlık

Prim İndirimi
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İlave 6 Puanlık
Prim İndirimi

Teşvikten Yararlanma Şartları:

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal 
süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmiş olması,

Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve 
bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
olmamalı,

Borcu varsa bu borçlar yapılandırılmış veya 
taksitlendirilmiş olmalı,

Yapılandırılmış /taksitlendirilmiş borçların 
zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam 
edilmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı 
bildiriminde bulunulmamalı.
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İlave 6 Puanlık
Prim İndirimi

Destek Tutarı:

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet 
gösteren özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları 
sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı 
üzerinden hesaplanacak sigorta primlerinde öncelikle 
5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt 
sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6 puanlık 
indirimden yararlanabilir.

İndirim tutarı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

5 puanlık indirim Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) 
üzerinden, ilave 6 puanlık indirim ise asgari ücret 
üzerinden hesaplanmaktadır.
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6

Engelli Sigortalı 
İstihdamına 

Yönelik Teşvik
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Engelli Sigortalı
 İstihdamına Yönelik

Teşvik

Teşvikten Yararlanma Şartları:

Engelli sigortalı çalıştırılmalı,

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal 
süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmiş olmalı.
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Engelli Sigortalı 
İstihdamına Yönelik 
Teşvik

Destek Tutarı:

Özel sektöre ait iş  yerlerinde çalıştırılan engelli 
sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin 
tamamı için teşvik indiriminden yararlanılabilir.

Teşvik tutarı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

5 puanlık indirim SPEK üzerinden, kalan %15,5’lik 
indirim hissesi ise asgari ücret üzerinden 
hesaplanmaktadır.  
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7

Asgari Ücret 
Desteği
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İş Yerinde Aranan Şartlar:

Özel sektör işverenine ait olması.

Sigortalıda Aranan Şartlar:

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli 
sigorta kolları (MYÖ) hükümleri uygulanması.

Destek Tutarı ve Süresi:

Tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 TL olarak 
uygulanacaktır. 

Destek 2021 yılı boyunca sağlanacaktır. 

Asgari Ücret
Desteği



40

8

 İlave İstihdama 
Finansman 

Kolaylığı Desteği
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Sigortalıda Aranan Şartlar:
Sigortalıların;

İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden 
fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının 
bulunmaması, 

1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında özel 
sektör işverenlerince istihdam edilerek işe 
giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe 
alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve 
hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet 
beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak 
çalıştırılması ya da 2021 yılı Mart dönemi için en 
az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan 
sigortalının haftalık normal çalışma süresine 
dönmesi

gerekmektedir.

İlave İstihdama 
Finansman Kolaylığı 
Desteği
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İş Yerinde Aranan Şartlar: 
İş yerlerinin;

Özel sektör işverenine ait olması,

2021 yılı Mart dönemi için 50’nin altında çalışanı 
olması,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi 
içinde SGK’ya verilmesi, 

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi 
içinde ödenmesi, 

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik 
sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 
bulunmaması, 

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 
bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde 
herhangi bir tespitin bulunmaması, 

gerekmektedir. 

İlave İstihdama 
Finansman Kolaylığı 

Desteği
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Destek Tutarı:

Her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanacak tüm primler (1.341,56 TL), Hazine 
destekli Kredi Garanti Fonunun kefaleti ile kamu 
bankalarından en geç 30.06.2022 tarihine kadar 
kullanılan kredinin faizinden veya kâr payı bakiyesinden 
düşülerek destek sağlanacaktır.

Destek Süresi:

Destek süresi tüm sigortalılar için 12 aydır. 

İlave İstihdama 
Finansman Kolaylığı 
Desteği
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