
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66111111  SSAAYYIILLII  KKAANNUUNN  ĐĐLLEE  ĐĐLLGGĐĐLLĐĐ    
““ĐĐSSTTĐĐHHDDAAMM  TTEEŞŞVVĐĐKKĐĐ  ĐĐNNDDĐĐRRĐĐMMĐĐ””    

 
6111 sayılı yasa ile yürürlüğe giren Đstihdamı teşvik yasası uygulaması programımızda hazır.  
Bordro modülünde yapılan düzenlemeler ile birlikte, yasa kapsamında işe alınan personellerin 
takibi ve e-bildirge hazırlama işlemleri yapılabiliyor. 
 
Bordro Modülünde Uygulanması 
 
Personel kartı, ‘6111 Sayılı  Teşvik Uygulanacak mı’ grubu altında konulan parametreler ile 
(Bkz. Ekran 1), işe alınan personel yasadan faydalanıyorsa uygun parametreler işaretlenir. 
Program bu parametreler yardımı ile personelin yasadan ne kadar süre ile yararlanacağını takip 
eder.   
 

 
 

Ekran 1:  Personel Sicil Kartındaki 6111 Teşvik Parametreleri 
 
 

16 Mayıs 2011 

Đlgili Versiyon/lar :  ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler :  Bordro 



Uygulamanın aktif olması için , personel sicil kartındaki parametre ayarlarına ilaveten, Bordro 
modülü, Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler  bölümündeki  Đstihdam  sayfasında “6111 
Sayılı Đstihdam Te şviki Đndirimi”  parametresi işaretlenir. Đlgili parametreler işaretlendiği 
takdirde,  E-Bildirge Hazırlama bölümünden xml dosyası hazırlandığında bu personeller, xml 
dosyasında  6111 sayılı kanun altında gösterilir.   
 
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bölümünden bu yasa kapsamında çalışan personellerin dökümünü 
almak için Bildirge Türü  parametresi 14-06111’e Tabii  seçilerek döküm alınabilir. 
 
Personel Kartındaki Parametrelerin Çalı şma Şekilleri  
 
“6111 Sayılı Teşvik Uygulanacak mı” seçeneği işaretlenirse bu personele teşvik uygulanacağı 
belirtilir. Personelin 18 yaşından büyük olması ve diğer işveren teşviklerinin uygulanmaması 
gerekir.  
 

Teşvik Kriteri: 
 
0-Yok : Bu seçenekte teşvik normal personel için uygulanmaz, ancak  ĐŞKUR tarafından 
gönderilmiş personeller için 6 ay teşvik uygulaması olabilir. 
 
1 - Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip  : Bu seçenek mesleki yeterlilik belgesi almış personeller  
için kullanılır. 18 yaşından büyük kadınlarda ve 18- 29 yaş arası erkeklerde 48 ay, 29 yaşından 
büyük erkeklerde 24 ay teşvik uygulanır. 
 
2 - Đşgücü Yeti ştirme Kursu Almı ş : Bu seçenek işkur veya mesleki teknik eğitim veren 
kurumlardan kurs almış personel için geçerlidir. 18 yaşından büyük kadınlarda ve 18- 29 yaş 
arası erkeklerde 36 ay, 29 yaşından büyük erkeklerde 24 ay teşvik uygulanır. 
 
3 - Yukarıdaki 2 madde Dı şındakiler: 1 ve 2 nolu maddeye uymayan personeller için 18 
yaşından büyük kadınlarda ve 18- 29 yaş arası erkeklerde 24 ay uygulanır. 
 
ĐŞKUR Tarafından Gönderilmi ş: Đşkur tarafından gönderilmiş personel ise yukarıdaki 
seçeneklerde belirtilen sürelere ek olarak 6 ay daha teşvik uygulanır. 
 
 
 
 
 
 


