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İşbaşı Eğitim Programı;

işsizlerimiz ve öğrencilerimizin, mesleki deneyim ve tecrübe

kazanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

Bir mesleği işin başında uygulayarak

öğretmeyi amaçlar.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?
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5510/4/a kapsamında en az 2 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a

kayıtlı işverenler,

Kamu kurum/kuruluşlarının payının % 50’nin altında

olduğu iktisadi teşekküller.

Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi

odaları, noterler

Programlardan Kimler 
Yararlanabilir? 
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İŞKUR ’a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli Olmamak,

İşverenin, Birinci veya ikinci derece

kan hısmı olmamak veya eşi olmamak

Son 3 aydır, İşsiz olmak ve İşverenin

Sigortalı çalışanı olmamak.

Kimler Katılımcı Olabilir?
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Çalışan sayısı 2 ile 10 arasında ise 1 katılımcı,

11 ve üzerinde ise çalışan sayısının 1/10 ’u oranında

katılımcı alınabilir.

Haftada en fazla 6 gün ve 45 saat uygulanabilir

Program başladığındaki çalışan sayısının program

sonunda da korunması istenir.

Program sonunda katılımcıların en az %50 oranında

ve en az eğitim süresi kadar istihdam edilmesi istenir.

Program Nasıl Uygulanır?
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İŞKUR tarafından, 
katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için;

Katılımcı zaruri gideri olarak;

Günlük : 54,00-TL

Aylık :54,00*26 (çalışılan fiili gün sayısı) =1.404-TL
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

Ayrıca Genel Sağlık Sigortası primleri de ödenmektedir.

İşverenlerin Program Süresince,

Herhangi Bir Gider Ödeme zorunluluğu yoktur.

Program Giderleri ?
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İşbaşı eğitim programlarına katılanlara

Kurumumuzun yaptığı ödemelere ek olarak işveren

tarafından ödeme yapılabilir.

Bu ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan

tutarı, vergi matrahından indirilebiliyor.

(193 sayılı GVK Md. 40/11)

İşveren «İsterse» Katılımcıya ödeme yapabilir mi?
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İşverenden;

Vergi

SGK primi ve prime ilişkin borcu

SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge

İSTENMEZ.
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İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve

deneyim kazanmasını gözlemlemek.

Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçiler

yetiştirmek.

Katılımcının işgücünden yararlanarak rekabet avantajı

sağlamak.

Teşviklerden yararlanarak istihdam maliyetini

düşürmek.

Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi

matrahından düşürmek.

İşverenler İçin Faydaları Nelerdir?
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İş ve Meslek Danışmanlarımız 

İşverenlerimize

Uygun aday bulma ve teşvikler

konusunda işyeri ziyaretleri ve saha

çalışmaları gerçekleştirerek

Yardımcı Olacaklardır.



12

İŞKUR ‘u Arayın, 
İş ve Meslek Danışmanınız 

sizi ziyaret etsin.

İŞKUR İletişim Hattı

0222 231 04 86


