Suriye’de meydana gelen iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeliler
ve Türk işçilerin daha iyi koşullarda çalışması, işgücü piyasasına girişlerinin
kolaylaş�rılması ve kayıtlı is�hdamın ar�rılması.
İşverenler;
İstihdam edeceğiniz Suriyeli ve Türk işçiler için sigorta desteği almak
ister misiniz?
Adana, İstanbul, Bursa, Hatay ve Konya illerinde istihdam edeceğiniz
işçiler için ayda 950 TL destek alabilirsiniz.
Ayrıca Suriyeli işçilerin çalışma izni masraﬂarı da karşılanacaktır.
Programdan hem yeni işe alınacak Suriyeli işçiler hem de halihazırda
çalışmakta olan ve/veya yeni işe alınacak Türk işçiler faydalanacaktır.

İstanbul, Adana, Bursa, Hatay, Konya illerimizden birinde kayıtlı bir işyeriniz
varsa ya da bu illerde yeni bir işyeri açacaksanız;
İşveren, ilave is�hdam edeceği Suriyeli işçi ve yanında halen çalış�rmakta
olduğu ya da işe alacağı Türk işçi için destek ödemesi alabilecek�r.
Çalış�racağı Suriyeli sayısı kadar Türk işçi için başvuru yapabilir. Üst sınır
10 Suriyeli ve 10 Türk vatandaşı olarak belirlenmiş�r.

Program kapsamında desteğe hak kazanmanız halinde, belir�len
koşullara uymak ve kişi sayısını aşmamak kaydı ile çalış�racağınız
her bir Suriyeli ve Türk işçi için aylık sigorta prim bedeline karşılık 950 TL
ödeme alacaksınız. Ayrıca Suriyeli işçileriniz için yapacağınız çalışma izni
masraﬂarı da (372,20 TL) program dahilinde karşılanacak�r.
Program kapsamında sağlanacak olan 950 TL tutarında destek
Devlet tarafından sağlanan diğer istihdam teşviklerine ilave
olarak verilecektir.

Program kapsamında en fazla 6 aya kadar destek ödemesi
alabileceksiniz.
Destekten faydalanabilmeniz için istihdam ettiğiniz kişileri kesintisiz
çalıştırmanız ve primlerini ödemeniz gerekmektedir.

İstanbul, Adana, Bursa, Hatay ve Konya illerinde işverenlerin
is�hdam edeceği toplam 1100 Suriyeli ve 1100 Türk işçi
yararlanacak�r.
Ayrıca 1600 Suriyeli işçinin çalışma izin ücretleri karşılanacak�r.

Program için öncelikle
https://uyg.sgk.gov.tr/
KigepBasvuru/index.jsf
internet adresinden ön kayıt
yap�rmanız gerekmektedir.
Ayrıca işe alacağınız Suriyeli
işçiler için çalışma iznine
başvurmalısınız.

Çalışma izinlerini
aldıktan sonra
dokümanlarınızla SGK İl
Müdürlüklerinde sizler
için tahsis edilmiş olan
Proje Oﬁsine gelerek
kesin kayıt başvurunuzu
tamamlamanız
gerekiyor.

Kesin kaydını
tamamlayan işverenler
ile SGK İl
Müdürlüklerinde sizler
için tahsis edilmiş olan
Proje Oﬁsinde sözleşme
imzalanacak�r.

Program kapsamında is�hdam e�ğiniz kişilerin sigorta primini
ödediğiniz tarihten i�baren 45 gün sonra destek ödemeleriniz
ya�rılacak�r.

SGK’ya borcunuzun olması durumunda ilk ay hak e�ğiniz destek
ödemesi borcunuza mahsup edilecek�r. Eğer ikinci ayın sonunda da hala
SGK’ya borcunuz varsa hak e�ğiniz destek miktarı yine borcunuza
mahsup edilecek olup programdan yararlanma hakkınız sona erecek�r.

Program ön kayıt süreci 26/03/2019 tarihinde başlayacak. Bu
tarihten i�baren https://uyg.sgk.gov.tr/KigepBasvuru/index.jsf
adresinden ön kayıt başvurunuzu yapabilirsiniz.

İstanbul: 0212 852 89 53
Adana: 0322 363 02 62
Bursa: 0224 600 10 00 /11 27

Hatay: 0326 227 62 34/12 19
Konya: 0332 322 27 60 /50 29

