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KONU: ENGELLİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU VE SGK TEŞVİKİ.
4857 sayılı İş Kanununun Madde 30’a göre; işverenler, elli veya daha fazla işçi
çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden
fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı,
toplam işçi sayısına göre hesaplanır.
Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş
sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre
çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın
hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama
dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınmalıdır.
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile
sağlamak zorundadır.
Engellilerin Çalıştırılmayacağı İşler:
Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca
işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba
katılmaz.
İşyeri Engellisine Ayrıcalık:
İşyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler
eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya
benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih
ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde
işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma
isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.
SGK Engelli Teşviki:
Özel sektör işverenlerince 30.ncu madde kapsamında çalıştırılan çalışma gücü
kayıp oranı %40’dan fazla olan engellilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, Hazinece karşılanır.
İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları
sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kurumuna
verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden
tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır.
Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, teşvik kapsamında bildirilmek
istenen sigortalılara ilişkin bilgileri Türkiye İş Kurumu'ndan alınan web servis aracılığıyla
e-Bildirge programında yer alan "Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi" programı
vasıtasıyla sorguladıktan sonra teşvik kapsamına giren engelli sigortalılara ilişkin
aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını seçerek
göndermeliler.
Engelli teşviki prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun
81/(ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından işveren
hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi
üzerinden engelli teşvikinden yararlanılabilecektir.
Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya
maliyet unsuru olarak dikkate alınmamalıdır.
Özürlü çalıştıran işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle
hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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