
KAPAK

TOBB Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nun ev 

sahipliğinde yapıldı. Yedi 
bakan ile bine yakın iş 

insanının katıldığı Şura’da 61 

Sektör Meclisi’nin temsilcisi 
söz aldı, sektörlerinin 
sorunlarını ve çözüm 

önerilerini sundu. Şura öncesi ise “Burası 
Türkiye Burada İş Var” 

sloganıyla İstihdam 

Seferberliği başlatıldı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu 

"TOBB, Sektör Meclislerimiz 

ile Oda ve Borsalar olarak 

bu kampanyayı 81 il ve 160 

ilçede en yaygın şekilde 
tanıtacağız” dedi.
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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 BAŞLADI
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Türkiye Sektörel Ekonomi 

Şurası TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde 

TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Şura’ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Ticaret Baka-

nı Ruhsar Pekcan, Milli 

Eğitim Bakanı Ziya Sel-

çuk, Kültür ve Turizm 

Bakanı Mehmet Nuri 

Ersoy, Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fa-

tih Dönmez, Tarım ve 

Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli ile diğer 

bakanlıkların bakan 

yardımcıları katıldı. 

Toplantıda 61 Sektör 

Meclisi temsilcisi söz 

alarak, sektör sorunla-

rını ve çözüm önerilerini sundu. Şura’ya 

bine yakın iş insanı da iştirak etti. Şura’nın 

açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu; Sektör Meclisleri’nin kendi 

alanlarında öne çıkan sorunları ve çözüm 

önerilerini biraraya getirdiğini belirterek, 

“Bu çal ışmalar  k a-

mu-özel sektör işbir-

liğine çok önemli bir 

ivme kazandıracak” 

dedi. 

S o n  d ö n e m d e 

ekonomide istihdam 

maliyetlerini düşüren 

ve piyasayı hareket-

lendirecek çok önem-

li adımlar atıldığına 

dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

son iki-üç ayda kurda 

ve faizde olumlu ge-

lişmeler yaşandığını 

hatırlattı. TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, 

Bakanların icracı ve reformcu çalışma tarz-

larının sonuç almada etkili olacağını anlattı.

“İstihdam Seferberliği 

2019” TOBB’da tanıtıldı

Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ev sahipliğinde Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak ile Aile Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk’un da katıldığı, Oda ve Borsa baş-

kanlarının yer aldığı toplantı ile kampanya 

tanıtıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kon-

ferans salonundaki tanıtım toplantısına, 

iş insanları da her biri kendi ilinin adının 

yazıldığı “Burada İş Var” yazılı slogan kart-

larını göstererek katıldı. TOBB Başkanı Ri-

fat Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında 

yaptığı konuşmada, istihdam seferberliği 

başlatılması konusuna Bakan Selçuk ve 

Bakan Albayrak ile bir araya gelip çalış-

tıklarını ifade ederek, iki bakanın olumlu 

yaklaşımlarıyla teşviklerin tasarlandığını 

söyledi. 
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Kanun tasarısının torba kanuna eklen-

diğini ve hızla Meclis'ten geçerek Resmi 

Gazete'de yayımlandığını anımsatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası 

için böyle bir hızlı hareket eden bakanla-

rımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

İşte burada sizlerle birlikte 2019 İstihdam 

Seferberliği’ni başlatıyoruz. Cumhurbaş-

kanımızın istihdam seferberliği çağrısına 

yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı başla-

tıyoruz. Sloganımız ‘Burası Türkiye Burada 

İş Var’. TOBB, Sektör Meclislerimiz ile Oda 

ve Borsalar olarak bu kampanyayı 81 ilde 

ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtaca-

ğız ve en geniş katılımın sağlanması için 

çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza ve 

işverenlere de çağrıda bulunuyorum, Tür-

kiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. 

İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi 

desteklerden faydalanın. En az bir işsiz va-

tandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin 

hem ekonominin büyümesine katkınız 

olsun, hem de Türkiye geleceğine yatırım 

yaparak kazanan siz olun" dedi. 

“Bu topraklarda 

bereketi 

ve umudu hiç 

kaybetmedik”

TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, “Bu top-

raklarda bereketi ve 

umudu hiç kaybet-

medik .  K aybetme -

yeceğiz. Bereketli ve 

umut dolu bir güne 

merhaba demek için, 

Burada iş var, Burada 

aş var, Burada gelecek 

var diyoruz” şeklinde 

konuştu.

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Ba-

kanı Zehra Zümrüt 

Selçuk da konuşmasında, ülke ekonomi-

sinin son 16 yılda hızlı bir büyüme eğilimi 

gösterdiğini ancak bunun geçen beş yı-

lında ciddi risklere maruz kaldığını belirtti.

Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz 

hain darbe girişimi gibi birçok badirenin 

güçlenerek geride bırakıldığına işaret eden 

Bakan Selçuk, 2018 yaz aylarından itibaren, 

dolar üzerinden kurulan ekonomik spekü-

lasyonların da başarıyla yönetilerek bertaraf 

edildiğini söyledi.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin dünyanın ilk 

10 ekonomisi arasında 

yer alması için kalkın-

maya dair projelerin 

ve hamlelerin hız kes-

meden sürdürüleceği-

ni ifade etti.

Türkiye'nin 16 yıl-

da 3.5 kat büyüdüğü-

nü anlatan Selçuk, bu 

süreçte uygulamaya 

konulan reformlarla, 

"İş Yapma Kolaylığı" 

bak ımından, Türk i-

ye'nin dünyada 43. 

sıraya kadar yükseldi-

ğini aktardı.

B a k a n  S e l ç u k , 

"2002'de 727 bin olan 

sigortalı çalıştıran iş 

yeri sayımız 1.9 milyona, aktif sigortalı sa-

yımız 12 milyondan 22.3 milyona yükseldi. 

Aynı dönemde, aktif iş gücü programla-

rımızdan yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 3.1 

milyona ulaştı." diye konuştu.

Birinci 100 günlük icraatlarının başarıyla 

bitirildiğini, ikinci 100 günlük icraatların 

süratle tamamlanmak üzere olduğunu vur-

gulayan Bakan Selçuk, bu kapsamda kolay 

işverenlik uygulamasının genişletilmesi, ak-

tif iş gücü programlarının yaygınlaştırılması 

ve yabancı çalışma iznine yurt dışından 
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başvurunun kolaylaştırılması gibi hizmet-

lerin hayata geçirildiğini söyledi.

“Prim ve vergileri 

devlet karşılayacak”

Bakan Selçuk, "Bugün burada bir müjde 

daha vermek isterim. 100 Günlük Eylem 

Planı'nda olan, 'teşvikten kazancım ne ka-

dar' uygulamasıyla da işverenlerimiz sun-

duğumuz teşvik ve desteklerden ne kadar 

fayda sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklar 

inşallah" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, "Bugün burada, bu güzel 

atmosferde, yeni teşvikimizi sizlerle paylaş-

mak istiyorum. İşverenlerimizin Nisan ayı 

sonuna kadar sağlayacağı her ilave istih-

dam için üç ay boyunca prim ve vergilerin 

yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşı-

layacağız. İzleyen dokuz ayda da prim ve 

vergileri ödemeye devam edeceğiz" dedi.

Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe 

alınan her bir sigortalının, asgari ücret dü-

zeyinde tüm prim ve vergilerinin 12 ay 

boyunca karşılandığını hatırlatan Selçuk, 

2016'da başlatılan asgari ücret desteğine 

bu yıl da devam edildiğini bildirdi. Selçuk, 

geçen yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin 

süresinin bu yıl 12 aya çıkarıldığını ifade etti. 

Bakan Selçuk, 500 ve üzeri çalışanı olan 

iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı 

olan iş yerlerine 150 lira asgari ücret desteği 

verildiğini belirtti.

Tüm teşviklerden yararlanan işletme ve 

çalışan sayısının gün geçtikçe daha da art-

tığına işaret eden Bakan Selçuk, "Bakanlık 

olarak geçen hafta açıkladığımız teşvikle 

beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulama-

mızla 1.7 milyona yakın işverenimize, 11 

milyondan fazla sigortalımıza halihazırda 

destek vermekteyiz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, prim teşviklerinin hayata 

geçirildiği 2004 yılından bu yana işverenle-

re 150 milyar liraya yakın destek sağlandı-

ğını kaydetti.

“Bugün istihdam alanında 

bir devrim yaşanıyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 

ise birçok platformda ülkenin içinden geçti-

ği ekonomik sürecin KOBİ'lere, sanayicilere 

ve esnafa olan etkilerini azaltmak için atıla-

cak adımları görüştüklerini, çeşitli paketler 

açıkladıklarını hatırlattı.

Bugün kamu-özel sektör arasında oluş-

turdukları güçlü koordinasyon ve sinerjinin 

meyvelerini almak için bir araya geldiklerini 

ifade eden Bakan Albayrak, "Geçtiğimiz ay 

Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Şura ve-

silesiyle ifade edildiği gibi 2019 yılında 2.5 

milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" 

ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, bugün 

istihdam alanında bir devrim yaşandığını 

belirterek, "Bugün Türkiye'ye karşı oyna-

nan oyunlara, ekonomide çizilmek istenen 

senaryolara karşı durulan güçlü bir yumru-

ğun, dayanışmanın, bir olmanın, milletçe 

güçlü olmanın dosta düşmana ispat edildi-

ği bir gündür" diye konuştu. Yeni Ekonomi 

Programı (YEP) ile hedef ve stratejileri be-

lirlediklerine dikkati çeken Bakan Albayrak, 

AK Parti hükümetleri döneminde istihdamı 

artırmaya yönelik politikaların hep öncelik-

leri arasında yer aldığını kaydetti. 

Bakan Albayrak, bu amaç doğrultusun-
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da 2009'dan bu yana yaklaşık 10 milyonluk 

yeni istihdam oluşturulduğunu vurgulaya-

rak, 2018'de açıkladıkları mevcut istihdam 

teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlattı.

Bakan Albayrak, sigorta prim teşviğinin 

devam ettiğine işaret ederek, "Geçen Cuma 

günü Mecliste kabul edilen kanunla yeni 

bir destek daha açıkladık. Bu kapsamda 

1 Şubat 2019-30 Nisan 2019 arasında işe 

alınan işçilerin üç ay süreyle tüm prim, vergi 

ve ücret desteği hükümetimiz tarafından 

karşılanacak" ifadesini kullandı. 

Finansmana erişim noktasında da 

önemli paketler açıkladıklarını hatırlatan 

Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Ocak ayın-

da 13 bankanın katılımıyla KOBİ'lerimiz için 

20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini 

vermiştik. Bu paket ile birlikte reel sektörün 

likidite ihtiyacına ciddi anlamda bir destek 

oluşturmuştuk. Bu paket ile bugün itibarıyla 

67 bin 438 KOBİ'mize 20.3 milyarlık kredi 

kullandırıldı. Yeni bir paket geliyor. Bu hafta 

onu anons edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız 

için de Halkbank aracılığıyla açıkladığımız 

yılın üç ayındaki 10 milyar liralık pakette, 

esnaf kredilerinde toplamda 66 bin 236 

esnafa 6 milyar 238 milyon liralık tutara 

ulaşmış bulunuyoruz. Şubat sonu itibarıyla 

7.5 milyar lirayı geçerek belki de martın or-

tasına doğru 10 milyar liralık kredi paketini 

esnafımıza kullandırmış olacağız."

Bakan Albayrak, üreticilerin modern 

seracılığa dönüşü ve yatırımları ile ilgili de 

çok önemli bir finansman paketi açıkladık-

larını, KDV iadeleri ile ilgili önemli adımlar 

attıklarını anımsattı.
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İSTİHDAM 
TEŞVİKLERİ

Kampanyaya konu olan ve 
son olarak torba yasada kabul 
ed�lerek yürürlüğe g�ren, üç ay 
boyunca ücret, pr�m ve verg� 
desteğ� �çeren uygulama da 
dah�l olmak üzere, yürürlükte 
bulunan ve �şverenlerce 
kullanılab�lecek �st�hdam 
teşv�kler� şöyle:

Yen� İst�hdamın SGK 
Pr�m�ne, Verg�s�ne 

Destek 
İşverenler,  Aralık 2020’ye 
kadar her ilave istihdam 
için, 12 ay süresince SGK 

primlerini ve vergileri (aylık 
1.113 TL) ödemiyor. Kadın, 

genç ve engelli istihdamında 
ise bu destek 18 ay. İmalat 

ve bilişim sektöründeki 
istihdamlarda ise daha 
yüksek tutarlarda prim 

desteği (aylık 2.712 TL) var.

Yen� İst�hdama Ücret Desteğ�: 
Nisan ayı sonuna kadar yapılacak ilave 

istihdamda 3 ay boyunca işe alınan kişinin 
ücretini (aylık 2.021 TL) ile SGK primini ve 

vergisini (aylık 1.113 TL) devlet ödüyor. 
Devamında 9-15 ay boyunca vergi ve SGK 

primlerini (aylık 1.113 TL) devlet ödüyor.

Kısa Çalışma Ödeneğ� 
Ekonomik sebeplerle, işyerinde çalışma sürelerini 
geçici olarak azaltmak durumunda kalan 
işverenlere üç ay boyunca azaltılan süreye ilişkin 
çalışanlarının ücreti devletten. Kısa çalışma 
ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak.

Asgar� Ücret Desteğ� 
2019 yılı için 12 ay süreyle 
çalışan sayısı 500’e kadar olan 
işverenlere aylık 150 TL, 500 ve 
üzeri çalışanları olan işverenlere 
aylık 101 TL asgari ücret desteği 
veriliyor. 

Detaylar için: istihdamseferberligi.org
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 Önce İşbaşı Eğ�t�m 
Sonra İst�hdam Desteğ� 

İşbaşı Eğitim Programları 
işverenlere iş arayanlara 

fırsatlar sunmaya devam 
ediyor. İşbaşı eğitim 

programlarına katılan 
kursiyerlerin üç ay, imalat 
ve bilişim sektöründe altı 

ay, siber güvenlik kodlama 
ve yenilenebilir enerji gibi 

stratejik alanlarda dokuz ay 
boyunca ücret ve sigorta 

desteği verilecek.

Kalkınmaya İlave 
Destek 
Kalkınmada öncelikli 
51 ilde, işverenler 
tarafından ödenmesi 
gereken SGK 
primlerinin 5 puanlık 
indirimine ilave 
olarak 6 puanlık ek 
indirim devletten. 

Düzenl� Ödemeye 
Devamlı Destek 
SGK primlerini düzenli ödeyen 
işverenlere 5 puanlık indirim 
devletten. 

İht�yaca Uygun N�tel�kl� 
İşgücü Eğ�t�m�ne Tam Destek 
 MEGİP kapsamında iş dünyasının ihtiyacı olan 
nitelikli iş gücünü hazırlamak için sekiz aya kadar 
mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Kursiyerlerin 
ücretleri ve sigortaları kamu tarafından karşılanıyor. 


