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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 

Gençlerimizin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve mesleki tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla 

işbaşı eğitim programları düzenliyoruz.  

Ayrıca işbaşı eğitim programlarımızla işverenlerimize işe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve 

deneyim kazanmasını gözlemleme imkânı da sunmuş oluyoruz. 

Programlarımıza katılan vatandaşlarımıza program süresince günlük 61,65 TL’ye kadar zaruri gider ödüyoruz. 

Ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net 1.603 TL ödeme yapılmaktadır. Aynı zamanda 

katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyoruz. 

İstihdam Şûrası sonrasında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında programlarımızın süresini Bilişim ve 

İmalat sektörlerinde 3 aydan 6 aya uzattık. 

Söz konusu düzenlemeyle bilişim ve imalat sektörlerinde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi desteklenmektedir. 

 

Programa Başvuru veya Ayrıntılı Bilgi: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve www.iskur.gov.tr  

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.iskur.gov.tr adresinden 45b291c3-a995-4704-b906-8aa3ded9ac44 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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PROGRAMDAN YARARLANMA ŞARTLARI 

İşverenler açısından; 

İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler programdan yararlanabilmektedirler. Kamu 

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

Programlar Katılımcı, İşverenler ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri arasında imzalanacak 

sözleşme ile başlatılmaktadır. 

İşbaşı eğitim programları en az yüzde elli istihdam garantili olarak düzenlenmekte olup katılımcıların en az 

yüzde ellisinin altmış günden az olmamak üzere en az program süresi kadar istihdam edilmesi gerekmektedir. 

Program kapsamında işverenler çalışan sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edebilmektedirler. 

Katılımcılar Açısından; 

 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler, 

 İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar, 

 Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler, 

 İşverenin son 3ayda çalışanı olmayanlar, 

 Lise ve üniversite öğrencileri de programdan yararlanabilmektedirler. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.iskur.gov.tr adresinden 45b291c3-a995-4704-b906-8aa3ded9ac44 kodu ile erişebilirsiniz.
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GELECEĞİN MESLEKLERİNDE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 

 Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin 

meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş 

arası gençlerimiz için işbaşı eğitim programlarımızın süresini 9 aya kadar uzatıyor ve programa 

katılan gençlerimize günlük 75 TL cep harçlığı veriyoruz. 

 Söz konusu programlar; en az iki sigortalı çalışanı olan ve “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 

”faaliyet gösteren işyerlerini, “teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri)”, “Ar-Ge 

merkezleri” ile “Tasarım Merkezi” olarak faaliyette bulunan işyerlerinde düzenlenebilecektir. 

 Ayrıca bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren ve en az yirmi sigortalı çalışanı olan, işyerlerinde 

de belirlenen mesleklerde program düzenlenebilecektir. 

 

Programa Başvuru veya Ayrıntılı Bilgi: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve www.iskur.gov.tr 
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İŞE İLK ADIM PROJESİ 

 Proje kapsamında üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programlarına alınması ve bu gençleri 

istihdam eden işverenlerin zorunlu istihdam süreci ve sonrasındaki 1 yıl desteklenmesi planlanmaktadır.  

 Proje sayesinde, yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin 6 aya 

kadar işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır.  

 İşbaşı eğitim programı sonrasında işveren tarafından istihdam edilecek bu kişiler için ilk altı aya kadar 

ödenmesi gereken ücretin net asgari ücretin %50’si kadar tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanacaktır. 

 Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair 

taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması halinde net asgari ücretin % 25’i kadar ücret desteği 

bir yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edilecektir. Böylece, üniversite 

mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra 1,5 yıla kadar daha istihdamda kalmaları 

sağlanacaktır. 
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