
HEM SİGORTALI ÇALIŞIN, HEM DE 
SOSYAL YARDIMLARDAN 
YARARLANMAYA DEVAM EDİN

Hane içinde kişi başına düşen geliriniz aylık net asgari ücretin 
1/3’ünden  az ise (2020 Ocak-Aralık dönemi için 701,32-TL) 
sigortalı çalışmaya devam ederek de aşağıdaki yardımlardan 
faydalanabilirsiniz

• Gıda Yardımı

• Aşevi Yardımı

• Yakacak Yardımı

• Eğitim ve Giyim Yardımları

• Özel Amaçlı ve Diğer Aile Yardımları

• Kronik Hastalara Elektrik Tüketimi Yardımı 

• Çoklu Doğum Yardımı

Sigortalı Çalışıyor Olmanız 
Sosyal Yardım Almanıza

Engel Değildir
İşçiler Açısından Sigortasız Çalışma:

• İş kazası, meslek hastalığı veya analık durumlarında hak 
ve yardımlardan faydalanamamasına,

• Sağlık yardımlarından faydalanamamasına,
• Uzun vadede emekli olamamasına ve ölüm halinde eş ve 

çocuklara aylık bağlanamamasına,
• İşsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı gibi haklardan 

faydalanamamasına, sebep olur.

Devlet Açısından Sigortasız Çalışma:
• Her şeyden önce prim kaybına,
• Sosyal güvenlik açıklarını artırmasına,
• Gelecek nesillerin sosyal güvenlik sisteminden 

kaynaklanan yükleri taşımak zorunda kalmalarına ve 
sistemden yeterli düzeyde faydalanamamalarına,

• Gelir dağılımında adaletsizliklere, sebep olur.

Sigortasız Çalışmanın

Olumsuz Sonuçları

Ayrıntılı bilgi için

www.sgk.gov.tr  |  www.iskur.gov.tr  |  www.ailevecalisma.gov.tr/sygm

adreslerini ziyaret edebilir  “ALO 170 Çalışma ve İletişim Merkezini”

7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

Sosyal yardım

bugünü,
Sigortalı çalışmak

bugünü ve
geleceği korur!
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Hane içinde kişi başına düşen geliriniz aylık net asgari 
ücretin 2/3’ünden  (2020 Ocak-Aralık dönemi için 
1.402,66-TL) az ise sigortalı çalışmaya devam ederek 
de kronik hastalara yönelik yardımlardan (Tüberküloz 
ve SSPE) faydalanabilirsiniz.

Ailenizden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak 
sağlık hizmetlerinden yararlanmıyorsanız ve İŞKUR 
tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına 
ve işbaşı eğitim programlarına katıldıysanız, İŞKUR’un 
ödediği primle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Ayrıca İŞKUR çalışabilir 
durumdaki sosyal yardım 
yararlanıcılarını çeşitli kurs, program ve işe 
yönlendirmektedir.

Yardım alırken İŞKUR’un yönlendirdiği işi, katılımcısı 
olmaya hak kazandığınız kursu ya da programı haklı bir 
neden olmaksızın 3 defa reddederseniz;

• Eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımınız, 
• Muhtaç asker ailelerine yönelik yardımınız,
• Muhtaç asker çocuklarına yönelik yardımınız, 
• Öksüz yetim çocuklara yönelik yardımınız kesilir.

• Çalışırken iş kazası geçirebilirim!
• Meslek hastalığına yakalanabilirim!
• İş yapamaz hale gelebilirim!
• Yaşlanıp çalışamaz hale gelebilirim!
• Dolasıyla beklenmedik harcamalar yapmak zorunda 

kalabilirim...

Sosyal güvenlik sistemi tüm bu risklere karşı sigortalı 
çalışan kişileri güvence altına alır. Sosyal güvenlik bir 
dayanışmadır ve bu sayede iş kazası geçirenlere meslek 
hastalığına yakalananlara gelir bağlanır, hastalanan 
kişilere geçici ödenek verilir, yaşlananlara emekli aylığı 
bağlanır, sigortalının geride kalan aile bireylerine ölüm 
aylığı bağlanır.

Neden
Sigortalı Olmalıyım

Sosyal yardım alıyorsanız istihdamı teşvik 
yardımlarından da yararlanabilirsiniz.

• Çalışmanız halinde sigorta primlerinizin işveren 
hissesinin tamamı bir yıl süre ile Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanığı tarafından karşılanır.

• İş görüşmesine gidebilmeniz için aynı yıl içinde 3 kere 
olmak üzere 40 - 100-TL arasında işe yönlendirme 
yardımı verilir.

• İşe başlamanız durumunda, aynı yıl içinde 1 defaya 
mahsus olmak üzere aylık brüt asgari ücretin 1/3’ü 
kadar tutar ( 2020 Ocak-Aralık dönemi için 981-TL) işe 
başlama yardımı verilir.

• Şartlı eğitim ve sağlık yardımlarından faydalanıyorsanız 
işe yerleşmeniz halinde 12 ay boyunca şartlı eğitim 
sağlık yardımı kesilmez.

İSTİHDAMI TEŞVİK 

YARDIMLARI


