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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI



İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

➢Kuruma kayıtlı işsizlerin yine 
Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip 
oldukları mesleki bilgilerini 
uygulama yaparak pekiştirmelerini, 
iş ve üretim süreçlerini bizzat 
görerek öğrenmelerini sağlayan 
programlardır.



Program ile neler amaçlanmaktadır?

✓Mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere ve 
öğrencilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak 
bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıdır.

✓Nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe 
alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve 
eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve 
bu kişileri işe alma konusunda isabetli karar verme imkanı 
sunmaktadır. 





PROGRAM UYGULANACAK İŞYERLERİ

• En az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerleri,

✓ Özel Sektör İşyerleri

✓ Ticaret Odaları

✓ Sanayi Odaları

✓ Ticaret ve Sanayi Odaları

✓ Esnaf Odaları

✓ Sendikalar

✓ Konfederasyonlar

✓ Vakıflar

✓ Dernekler

✓ Bankalar

✓ Kamu Kurumlarının Hizmet Alım 
İhalelerini Alan Firmalar 

✓Noterler

✓Site Yönetimleri

✓Okul Aile Birlikleri

✓Öğretmenevi İşletmeleri

✓Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

✓Teknokentler

✓Meslek Birlikleri

✓Aile Hekimleri

✓Kamu Kurumlarının Ortağı Olduğu İşletmeler (orana 
bakılmamaktadır. 



PROGRAMA KATILIM KOŞULLARI

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

• 15 yaşını tamamlamış olmak,

• İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,

• Emekli olmamak,

• Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait
primi yatırılmamış olma



Ayrıca ;

• Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve Açık öğretim öğrencileri

de programa katılabilmektedir.

• Öğrencilerin programa katılmasını teşvik etmek amacıyla da

İŞKUR ile üniversiteler arasında protokoller imzalanmaktadır.

• İşsizlik ödeneği alanlar da katılımcı olabilmektedir.



KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

• En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program 
kapsamında işverenler çalışan sayısının % 10’undan % 30’una kadar 
katılımcı talep edebilmektedir.

• Kontenjanın tamamı tek seferde kullanılabileceği gibi, bölünerek 
farklı tarihlerde de kullanılabilecektir.



PROGRAM SÜRESİ

Günlük en az 5, en fazla 8 saat

Haftada en fazla 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek
şekilde planlanabilir.

İşbaşı Eğitim Programının süresi tüm katılımcılar için en fazla 3 takvim ayını
ve 78 fiili günü aşmayacak şekilde uygulanmaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli
mesleklerde düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarında program süresi
bu meslek için eğitim modülünde öngörülen süre kadar uygulanmaktadır.



İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

• kullanılan kontenjan oranına bakılmaksızın istihdam taahhüt oranı en az %50 
ve istihdam süresinin en az 60 gün olmak üzere düzenlenen program süresi 
kadardır.



PROGRAM GİDERLERİ

Kurum tarafından, katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün
için;

• Katılımcı zaruri giderleri 54TL(öğrenciler için 40,5 TL, işsizlik ödeneği
alanlar için 27 TL)

• Genel Sağlık Sigortası primleri

• İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri ödenir.



PROGRAM KAPSAMINDA HANGİ 

TEŞVİKLER UYGULANIYOR?

1) İşveren Sigorta Prim Teşviki                                          

Şartlar:

✓ 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak 

✓ programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek 
alanında istihdam 

✓ işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet 
belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması
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PROGRAM KAPSAMINDA HANGİ 

TEŞVİKLER UYGULANIYOR?

➢ İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay

➢ Diğer sektörlerde 30 ay 

➢ Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor
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• İşbaşı eğitim programını bitiren katılımcıları istihdam eden işverenler 687 
sayılı Kanun Hükmün de Kararname ile düzenlenen istihdam teşvikinden 
de yararlanabilmektedir. Katılımcıların işbaşı eğitim programlarını takip 
eden üç ay içinde işveren tarafından istihdam edilmesi halinde 2017 yılı 
sonuna kadar 773 TL’lik vergi ve primleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
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2017 YILINDA UYGULANACAK 

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

➢ 687 Sayılı KHK’da özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerimizin
oluşturacakları ilave istihdam için uygulanacak istihdam teşviki
yayımlanmıştır.

Yeni teşvik kapsamında uygulamaya ilişkin temel noktalar şunlardır:

✓ Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklardır.

✓ İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim
ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı
için bu teşvikten yararlanacaklardır.
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2017 YILINDA UYGULANACAK 

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

✓ İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları

sigortalıların;

▪ İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları,

▪ işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık

prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde

kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir.

✓ Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta

primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.
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2) İndirilebilecek Giderler

✓ İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumumuzun yaptığı ödemelere ek olarak işveren

tarafından ödeme yapılırsa bu ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı, vergi

matrahından indirilebiliyor.

(193 sayılı GVK Md. 40/11)
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PROGRAM KAPSAMINDA HANGİ 

TEŞVİKLER UYGULANIYOR?



Arayın, 

iş ve meslek danışmanınız sizi ziyaret etsin.

0(332)2360828

www.iskur.gov.tr

www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu

www.twitter.com/TurkiyeIsKurumu
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