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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI



PROGRAMIN AMAÇLARI

Programın temel amacı; mesleki deneyimi veya iş tecrübesi
olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi
kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin
arttırılmasıdır.

Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları
kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek
kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda
isabetli bir karar verme imkanı sunmak da bir diğer amaçtır.
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İŞ ARAYANLAR VE ÖĞRENCİLER 
AÇISINDAN AVANTAJLARI

Mesleki deneyim ve beceri kazanma,

İstihdam edilmeyi kolaylaştırma,

Tecrübe eksikliğinin giderilmesi,

Program süresince gelir elde etme,

Öğrencilerin zorunlu veya isteğe bağlı stajlarının yapılmasına 

imkan sağlama. 
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İŞVERENLER AÇISINDAN 
AVANTAJLARI

İşverenler Açısından Avantajları

İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını 

gözlemleme,

Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme,

İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama,

Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma,

Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkânı.
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PROGRAMDAN YARARLANABİLEN 
İŞVERENLER

İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler,

2 ila 10 çalışanı olanlar 1, 11 ve üzeri çalışanı olanlar % 50 istihdam
taahhüdü vermesi şartıyla çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep
edebilir.

Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan
tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

Özel sektör işyerleri, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları,
esnaf odaları, sendikalar, konfederasyonlar, vakıflar, dernekler, bankalar, kamu
kurumlarının hizmet alım ihalelerini alan firmalar, noterler, aile hekimleri, site
yönetimleri, okul aile birlikleri, öğretmenevleri, organize sanayi bölgeleri
müdürlükleri, teknokentler, meslek birlikleri programdan yararlanabilir.
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PROGRAMDAN YARARLANMA 
ŞARTLARI

15 yaşını doldurmak,
İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta
kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
İşverenin son 3 ayda çalışanı olmamak,
Emekli olmamak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olmak.
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PROGRAMLARIN SÜRESİ

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve
mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak
uygulanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme
modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program
düzenlenmektedir.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü
aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
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GENEL UYGULAMA ESASLARI

İşverenler çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep
edebilmektedir.

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

Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin kullanılan
kontenjan oranlarından bağımsız olarak en az % 50 istihdam
taahhüdü vermesi gerekmektedir.
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GENEL UYGULAMA ESASLARI

İstihdamın korunması amacıyla program kapsamında işverenlerin
çalışan sayısını muhafaza etmeleri esas olup programın bittiği
tarihteki çalışan sayısının programın başladığı tarihteki
çalışan sayısından düşük olmaması istenmektedir.

Eksiklik tespit edildiğinde, işverenin 1 ay içerisinde başlangıç ve
bitiş tarihleri arasındaki çalışan sayısı farkına karşılık
gelecek sayıda kişiyi istihdam etmesi istenir.
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İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşverenin katılımcıların %50’sini program süresi 60 günden az olanlar için
en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar istihdam
etmesi gerekmektedir.

İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda
programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.

Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması
gerekmektedir.

Bir programdan yararlandıktan sonra tekrar başvuru yapan işverenler, söz
konusu istihdamı yerine getireceklerine ilişkin taahhütname vererek
istihdam edilmesi gereken sürenin tamamlanmasını beklemeden de yeni
programa başlayabilmektedir.
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KATILIMCILARA YAPILAN 
ÖDEMELER

Katılımcılara günlük 61,65 TL (öğrenciler için 46,23 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82
TL) zaruri gider (cep harçlığı) ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

Program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası
primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları
sağlanmaktadır.

Katılımcılar, program süresince isteğe bağlı sigorta primlerini de yatırabilmektedir.

Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında işveren tarafından yapılan ve
aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince
vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunmaktadır.

ÖRNEK: Ayda 20 gün programa katılan kişiye İŞKUR toplam 1.233 TL ödemektedir. İşveren
katılımcıya yemek, yol masrafı vb. adı altında 300 TL ödemek isterse bu tutarı vergiden
düşebilir.
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PROGRAM SONRASI TEŞVİK 
UYGULAMASI

31.12.2018 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını
tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan
program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan
işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42
ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK
işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
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SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK 
UYGULAMALAR

• 2018 yılında 4.198’i erkek, 15.449’i kadın olmak üzere toplam
19.647 kişi insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe
işbaşı eğitim programlarına katılmıştır.

• Şehir hastaneleri, diğer sağlık kuruluşları ve ilaç firmaları ile
yoğun işbirliği içerisinde işbaşı eğitim programları
düzenlenmektedir.

• Hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi, hastane
hizmetlisi, hastane yönetimi ve organizasyonu vb. meslekler ile
ilaç mümessili, ilaç tanıtım-satış mümessili, ilaç üretim operatörü
vb. mesleklerde de işverenlerin taleplerine istinaden programlar
açılmaktadır.
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MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
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MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

▪Mesleki eğitim kursları, istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi
ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde, İŞKUR’a kayıtlı herhangi
bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş
bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini
geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla
düzenlenmektedir.

▪Kurs süresi en fazla 160 gün olarak uygulanmaktadır.

▪Kursa katılan kursiyerlere, katıldıkları her fiili eğitim günü için, miktarı
Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri gideri (kurs
türüne göre 25-45 TL arası) ödenmektedir.
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MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

Kursa Katılma Şartları

1) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2) 15 yaşını tamamlamış olmak

3) Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

4) Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

5) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

6) Emekli olmamak,

7) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

8) Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel
durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, sadece
yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler.
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MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

Bu kapsamda sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile de mesleki
eğitim kurs düzenlenebilecek olup, 2018 yılı Ocak – Kasım dönemi
içerisinde insan sağlığı ve sosyal hizmet alanında düzenlenen mesleki
eğitim kurslarından 890 kişi yararlanmıştır.
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Teşekkürler
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