
İşverenlere Sunulan Hizmetler  
 

 
 

Türkiye İş Kurumu 



Türkiye ĠĢ Kurumu 

ĠġKUR; 

İşgücü piyasasına nitelikli işgücünü hazırlamak, 

İş ve meslek danışmanları aracılığı ile işverenlere ve iş 

arayanlara danışmanlık yapmak, 

işe yerleştirmede aracılık yapmak, 

İşveren ve iş arayanın zor anlarında onlara destek 

hizmetleri sunmaktadır. 

 

İŞKUR; 2014 yılında ülke genelinde; 279.595 özel sektör 

işyerini ziyaret ederek,1.735.892 açık iş almış, 691.015 

kişiyi işe yerleştirilmiştir.  

 

. 
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Türkiye’nin nüfusu: 77.695.904 (%49,8 Kadın, %50,2 Erkek) 

15-64 Yaş Aralığındaki Nüfus: 52.640.512 (%67,8) 

İstanbul Nüfusu: 14.377.018 (%49,8 Kadın, %50,2 Erkek) 

15-64 Yaş Aralığındaki İstanbul Nüfus: 10.243.634 (%71,3) 

Türkiye’de her yıl ortalama 750-800 bin kişi çalışabilir nüfusa 

dahil olmaktadır. 

İşsizlik oranı % 11,4 

Gençlerde işsizlik oranı %20 

İşgücünün %58’i  lise altı eğitim düzeyine sahiptir. 

İşgücüne katılım oranı %50,1 

Kadınların işgücüne katılım oranı %30 

Kayıt dışı istihdam oranı %31,7       İstanbul’da %18,8 

Genel Görünüm 

3 



ĠĢgücüne Katılım Oranı- ĠĢsizlik Oranı 
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ĠĢgücü Piyasasının  

Fotoğrafını Çekiyoruz! 

Yılda en az 2 kez, tüm Türkiye’de 10+ çalışanı olan yaklaşık 

130 bin işyeri, yüz yüze anket yöntemi ile ziyaret edilerek 

işverenlerin güncel ve gelecekteki işgücü ihtiyaçları 

belirleniyor. 

 

İşverenlerin % 30’unun açık iĢi ve % 75’inin nitelikli 

çalıĢana ihtiyacı bulunmakta,  

Eleman temininde çekilen güçlüğün en başta gelen sebebi 

ise mesleki nitelik ve beceri eksikliği,  

Çalışma sonuçları, ülkemizde işsizliğin temel nedeninin 

‘mesleksizlik ve ‘nitelik eksikliği olduğunu somut bir 

biçimde ortaya koymaktadır. 



 

AKTĠF  ĠSTĠHDAM 

POLĠTĠKALARI 
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MESLEKĠ EĞĠTĠM KURSLARI 

GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠM 
PROGRAMLARI 

ĠġBAġI EĞĠTĠM 
PROGRAMLARI 

ĠġBĠRLĠĞĠ VE UZMANLAġMIġ 
MESLEK EDĠNDĠRME 
MERKEZLERĠ (UMEM) 

ENGELLĠ,  HÜKÜMLÜ VE ESKĠ 
HÜKÜMLÜLERE YÖNELĠK 

MESLEKĠ EĞĠTĠM  

TOPLUM YARARINA 
PROGRAM 7 
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 2015 yılı için Ġstanbul’a 150 milyon TL ödenek 

tahsis edilmiĢtir.  

 

 Hazırlanan taslağa göre 20 bin İEP, 8.500 Girişimcilik 

Eğitimi ve 160 Meslekte 25.540 kişiye Meslek edindirme 

kursu olmak üzere 54 bin 40 kiĢiye mesleki eğitim verilmesi 

planlanmaktadır.     
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 İş tecrübesi/Deneyimi olmayan İşsizlerin işbaşında çalışarak 

eğitilmesini ve deneyim kazanmasını sağlayarak işe daha 

kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır. 

En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı özel sektör 

işyerleri, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi 

odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar 

bu programdan yararlanabilir. 

 

 Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi 

teşekküllerin tamamı bu programdan yararlanabilmektedir 

ĠĢbaĢı Eğitim Programı- 1 
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ĠĢbaĢı Eğitim Programı- 2 

       Katılımcı Sayısı ve Süresi Nasıl Belirlenir? 

 İşyerlerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi 

sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır. 

 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1 kişi,  

 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u, 

diğer bir ifadeyle %10’u kadar katılımcı veriyoruz. 

 Örnek; 40 kişi çalıştıran bir işyeri 4 katılımcı, 41 kişi 

çalıştırırsa %10’a göre 4,1=5 katılımcı alabilir. Küsuratlar bir 

üst sayıya ilave edilir.  
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Program'dan kimler yararlanır, kimler yararlanamaz 

 15 yaşını doldurmuş bütün işsizler, 

 Bütün üniversite öğrencileri (2 Yıllık ve üzeri Üniversite de 

okuyan bütün öğrenciler),  

 Açık öğretimde okuyan bütün öğrenciler bu programa 

katılabilir.  

 Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını işbaşı eğitim 

programı kapsamında yapabilmektedirler. 

 

 Programa işverenin birinci ve ikinci derece yakınları 

katılamaz. 

ĠĢbaĢı Eğitim Programı- 3 



12 

ĠĢbaĢı Eğitim Programı- 4 

       Katılımcıların çalıĢma süresi nedir? 

  

 Programdan katılımcılar; 24 aylık süre içerisinde en fazla 

160 fiili güne kadar yararlanabilir.  

 Katılımcılar; günde en az 5, en fazla 8 saat, haftada 45 

saati geçmemek üzere (Pazar günü ve resmi tatiller hariç) 

işyerinde çalışarak deneyim kazanırlar.  
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Katılımcını ücretini kim ödüyor? 

 İŞKUR; katılımcıya günlük 36,5 TL. cep harçlığı veriyor, 

 30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta 

Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından ödenir. 

  Örnek: 1 kişi haftada beş gün, ayda 22 gün işbaşı eğitim 

programına katılırsa 803,00 TL, 

 Haftada altı gün, ayda 26 gün işbaşı eğitim programına 

katılırsa 949,00 TL ödenmektedir. 

 İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.  

 İşveren ilave ücret ödemek isterse ödeme yapabilir. 

 

ĠĢbaĢı Eğitim Programı - 5 
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ĠĢbaĢı Eğitim Programı - 6 

Ġndirilecek Gider Ġmkanı  

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumumuzun 

yaptığı ödemelere ek olarak iĢveren tarafından yapılacak 

ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı, 

gelir vergisi kanununda yapılan düzenleme ile indirilecek 

giderler arasında sayılmıştır. 

6645/9 Md. (193 sayılı GVK Md. 40/11) 



ĠEP ĠĢveren Sigorta Prim TeĢviği 

31/12/2016  tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını 

tamamlayanlardan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olan 

kişilerin; programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde 

programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmesi 

halinde; 

 İmalat sanayi sektöründe 42 ay, 

 Diğer sektörlerde 30 ay boyunca, 

SGK yatırılan işveren payı sigorta primi, İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanacaktır. 

 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim 

programlarının katılımcıları için bu süreler 6 ay artırımlı 

uygulanacaktır. 
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ĠĢbaĢı Eğitim Programı- 7 
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ÇalıĢan 

Sayısı 

ĠEP 

Kontenjan 

(%10) 

Yararlanma 

süresi 

Yararlanan 

Sayısı 

Asgari Ücretli 

Bir KiĢinin 

Aylık Maliyeti 

Yıllık  

Toplam 

2-10 kiĢi 1 kiĢi 6 ay x 2 grup 2 1.441 TL 17.292 TL 

11-20  “ 2 kiĢi 6 ay x 2 grup 4 1.441 TL 34.584 TL 

50 +   “  6 kiĢi 6 ay x 2 grup 12 1.441 TL 103.752 TL 

100    “ 10 kiĢi 6 ay x 2 grup 20 1.441 TL 172.920 TL 

500 kiĢi 50 kiĢi 6 ay x 2 grup 100 1.441 TL 864.600 TL 

İşverenler; İşbaşı eğitim programı kapsamında yılda sadece 2 kez 

yetiştirdiği kişileri, bu proje kapsamı dışında, kendisi işe alıp, 

Asgari Ücret düzeyinde ücret ödese, kasasından çıkacak ücret:  

ĠĢbaĢı Eğitim Programı- 8 

ĠĢbaĢı Eğitim Programının iĢverene faydaları  
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Programda Ġstihdam Yükümlülüğü Var mı? 

 İstihdam zorunluluğu yoktur, Ancak bir yıl içerisinde 

programdan tekrar yararlanmak isterse, 

Programından yararlanan katılımcıların en az % 20’sini 1 yıl 

içerisinde kendi işyerinde veya başka bir işyerinde aynı 

meslekte en az 60 gün istihdam edilmiş olması gerekmektedir. 

 İşveren, katılımcıları istihdam edememesi veya bu kişilerin 

istihdamı kabul etmemesi durumunda İŞKUR’a kayıtlı diğer 

işsizler arasından da yükümlülüğünü yerine getirilebilmektedir. 

 İşveren; yükümlüğünü yerine getirmezse maddi bir cezası 

yoktur. Sadece 1 yıl süreyle çalışmaya ara verilir.  

ĠĢbaĢı Eğitim Programı- 9 
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ĠĢbaĢı Eğitim Programının iĢverene faydaları nedir?-1  

  İşverenler; programa katılan kişileri işbaşında görme ve 

mesleki deneyim becerilerinin gelişip gelişmediğini 

gözlemleme şansına sahip olmaktadır. 

 Program süresince işverenlerin herhangi bir maddi 

yükümlülüğünün olmaması, maliyet avantajını da 

beraberinde getirmektedir. 

 İşveren hiçbir harcama yapmadan nitelikli işgücü ile 

çalışma imkanı bulmaktadır.   

ĠĢbaĢı Eğitim Programı- 10 



Talebe dayalı eğitimdir. İşveren ile birlikte işyerinde düzenlenir. 

 Eğitime katılacak kişileri; eğitim, yaş aralığı ve ikametgâh 

durumunu göre işveren belirler ve seçer,  

 İstihdam edeceği kişileri eğitimin teorik ve pratik kısmında 

tanıma imkanı bulur, 

 ĠĢbirliği eğitimi tamamlanınca, ayrıca ĠĢbaĢı Eğitim 

Programı uygulanır.  

 Eğitim işyerinde düzenlendiği için kursiyerler, ileride 

çalışacakları işyerini ve makinaları tanıma imkanı buluyor, 

Eğitim sırasında güncel teknoloji kullanıldığı için eğitim 

sonrasında kursiyerlerin uyum sorunu olmuyor, 
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ĠĢbirliği Yöntemi ile Mesleki Eğitim- 1 



 Eğitim sırasında kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 20 

TL. İşbaşı Eğitim Programı süresince 36,5 TL. kursiyer cep 

harçlığı ile kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ve 

genel sağlık sigortası primleri ödeniyor, 

 Kendi bünyesinde eğiticisi olmayan işverene, dışarıdan 

bulacağı eğitici için eğitici ücretini İŞKUR ödüyor (eğitici 

unvanına göre her bir ders saati için 22-46 TL arası) 

 Kurs sonunda kursiyerlerin en az yarısının istihdam 

edilmesi şart. 

 UMEM Eğitimleri bunun benzeri, 
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ĠĢbirliği Yöntemi ile Mesleki Eğitim- 2 



ÇalıĢanlara Yönelik Mesleki Eğitim 

 İşverenlerimizin mevcut çalışanlarına yönelik olarak 

işbirliği yoluyla kurs düzenlenebilir.  

 Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde, eğitici işveren 

tarafından karşılanamazsa işverene eğitici gideri 

ödenebilir.  

 Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere 

yönelik olarak da kurs düzenlenerek gerekli sertifikanın 

alınması mümkündür. 

 Çalışanların alacakları MYK sertifika ücretleri İŞKUR 

tarafından karşılanmaktadır. 
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 4857 / 30. md. gereği 50 + çalışanı olan özel sektör 

işyerleri %3’ü, Kamu Kurumları %4 oranında engelli personel 

istihdam etmek zorundadır. 

İstihdam teşvikleri kapsamında engelli personel için işveren 

payı sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. 

Engelli çalıĢtırma maliyeti        : 1.411 TL 

Engelli çalıĢtırmama maliyeti          : 2.095 TL. 

Desteklenen projeler 

 Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun 

sağlanmasına yönelik projeler, 

 Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine 

ilişkin projeler, 

  Engellinin kendi işini kurması proje desteği 36 Bin TL. 

 

Engelli Ġstihdam TeĢvikleri 



Ġstihdam TeĢvikleri 

6111 sayılı yasa ile 2015 sonuna kadar  

18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin, 

Kadınların (yaş sınırlaması olmaksızın), 

Mesleki eğitim almış, 

6 ay süreyle işsiz olanları,  

 

Özel sektör işyerlerinin son altı aylık sürede çalıştırmış 

oldukları işgücü ortalamasına ilave olarak,  

Son altı ay adına Sosyal Güvenlik Primi yatırılmamış birini 

işe aldığında,  

SGK işveren payı sigorta primleri 54 aya kadar varan 

süreyle, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 
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ĠĢe Alınacak Personelde 

Bulunması Gereken 

Nitelik ve ġartlar 

18 

YaĢından 

Büyük 

Kadınlar 

18-29 YaĢ 

Arası 

Erkekler 

29 

YaĢından 

Büyük 

Erkekler 

 ĠġKUR 

Mesleki Yeterlilik 

Belgesi (MYB) 

Sahipleri 
48 ay 48 ay 24 ay Çalıştırılacak 

Personel 

İŞKUR'a 

kayıtlı 

işsizlerden 

alınırsa  

ilave 6 ay 

süre 

eklenecektir  

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Mezunu  
(Orta/Yüksek Öğr.) / ĠġKUR 

Mesleki Eğitim Kursu Bitirme 

Belgesi Sahipleri 

36 ay 36 ay 24 ay 

Herhangi bir Belgesi 

Bulunmayanlar 
24 ay 24 ay x 

Ġstihdam teĢvikleri  
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Ö Z E T L E 

Kolay ve Hızlı 

BaĢvuru 

Mesleki  
Eğitim  

Kursları 
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Katılımınız için teşekkür ederiz. 

İst. Tornacı Sanatkarları  

Esnaf Odası  
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