
EK 1  

6111 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ MYK MESLEKİ YETERLİLİK 

BELGELERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER 

 

 “6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Kapsamında Verilen Teşvikler 

Teşvikten Yararlanma Koşulları 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi 

desteğinden yararlanılabilmesi için, 

Sigortalı yönünden; 

a) 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

b) 18 yaşından büyük olması, 

c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve 

hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, 

ç) Fiilen çalışması, 

 

İşyeri yönünden; 

d) Özel sektör işverenlerine ait olması, 

e) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 

f) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 

gecikme zammı borcunun bulunmaması, 

g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi, 

ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 

 

Destekten Yararlanma Süresi 

 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi 

desteğinden yararlanma süresi,  

 Kapsama giren sigortalının yaşına, 

 Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek 

öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip 

bitirmediğine,  

 Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre belirlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arssında işe girmek şartıyla, işe girdikten sonra mesleki 

yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim 

kurumlarını bitirenler 12 ay teşvikten yararlanabilir. 

 

*Burada erkek sigortalılar için 29 yaş sınırı yoktur. 

Ayrıca bu sigortalıların da diğerleri gibi, belgelerinde belirtilen mesleklerde ya da 

alanlarda çalıştırılmaları gerekmektedir. 

 

*Belge veya mezuniyet haricindeki diğer şartları sağlamış olması nedeniyle yararlanılmakta 

olan sigortalının 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında olmak kaydıyla, çalışmakta 

iken yeterlik belgesi alması veya teknik okulu bitirmesi durumunda, belge veya öğrenim 

durumu ile ilgili şartın çalışmakta iken sağlanmış olması nedeniyle söz konusu 

sigortalıdan dolayı bahse konu destekten mevcut yararlanma süresine ilave olarak 12 ay 

süreyle daha yararlanılabilecektir. 

 

18-29 Yaş Arası Erkekler ile 18 Yaşından Büyük Kadınlar 

  *Belgede belirtilen meslekte çalışmak kaydıyla
İŞ-KUR'a kayıtlı 

değilse 

İŞ-KUR'a 

kayıtlı ise 

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar  * 48 ay + 6 ay 

Teknik okul mezun olanlar veya İş-Kur kurslarını 

bitirenler  *
36 ay + 6 ay 

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar  24 ay + 6 ay 

29 Yaşından Büyük Erkeklerden 

  *Belgede belirtilen meslekte çalışmak kaydıyla
İŞ-KUR'a kayıtlı 

değilse 

İŞ-KUR'a 

kayıtlı ise 

Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya teknik okul ya da 

İş-Kur kursunu bitirenler  *
24 ay + 6 ay 

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar  0 + 6 ay 


