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∗ Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak 
yürütülen Aktif İşgücü Yönetmeliğine göre aktif işgücü 
piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, 
Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip 
oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, 
iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini 
sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır. 

∗ Programın amacı katılımcılara mesleki deneyim kazandırarak 
istihdam edilebilirliklerini artırmak olduğundan, hiçbir vasıf 
gerektirmeyen alanlarda örneğin beden işçisi,temizlik
görevlisi,taşıma işçisi,çaycı vb. alanlarda proğramdan
faydalanmak mümkün değildir.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?



∗ Mevcut düzenlemeler kapsamında; 
∗ 4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine 
tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan,

∗ Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek 
birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, 
noterler, kamunun payının % 50’nin altında olduğu 
iktisadi teşekküller, v.b. işverenler işbaşı eğitim 
programlarından faydalanabilmektedir.

Programdan Hangi İşverenler 
Yararlanabilirler?



∗ işbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama 
tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı 
işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını 
gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan 
oluşturmak suretiyle belirlenir.

∗ Aynı il sınırları içinde -değişik alanlarda faaliyet gösteren- birden fazla 
işyeri ve bu işyerlerine bağlı şubeleri bulunan işverenin 
yararlanabileceği katılımcı sayısı da programın başlama tarihindeki 
toplam fiili çalışan sigortalı sayısına göre hesaplanacaktır.

∗ - En az iki ile on çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı işyerlerine bir 
katılımcı,
- On bir ve üstü mevcut sigortalı çalışanı olan işyerlerine ise çalışan 
sayısının onda biri kadar katılımcı verilebilmektedir.

∗ İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda 
istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı 
sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir.

İşverenler, Programa Nasıl Başvuru 
Yapabilirler?



∗ Program'dan kimler yararlanır?
15 yaşını doldurmuş İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler,

15 yaşını doldurmuş bütün öğrenciler,

EML. Öğrencileri son sınıfta 3 gün işyerinde çalışarak yapacakları
stajı,

Üniversite öğrencileri yaz dönemi zorunlu stajlarını işbaşı eğitim
programı kapsamında yapabilmektedirler.

∗ Programa kimler katılamaz?

İşverenin birinci ve ikinci derece yakınları,

İşyerinden son 3 ay içerisinde işten ayrılanlar,

SGK olanlar, Emekliler ve aktif çalışanlar programa katılamaz

Programa Kimler Katılabilirler?



Programdan katılımcılar; 24 aylık süre içerisinde en fazla

320 fiili iş gününe kadar yararlanabilir.

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

saati geçmemek üzere Haftada en fazla 6 Gün (resmi

tatiller hariç) işyerinde çalışarak deneyim kazanırlar.

Vardiyalı çalışan işyerlerinde katılımcıların kabul etmesi

durumunda vardiyalı olarak ta program yapılabilir.

Programın Süresi Ne Kadardır?



İŞKUR; katılımcıya günlük 50 TL. cep harçlığı veriyor,

30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık

Sigortası primi İŞKUR tarafından ödenir. Katılımcı;

Program süresince isteğe bağlı sigortalı olabilir.

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

1.100 TL, Haftada altı gün, ayda 26 gün işbaşı eğitim programına katılırsa

1.300.TL ödenmektedir.

İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. İşveren ilave ücret ödemek

isterse ödeme yapabilir.

üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri

kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam

edebilmektedirler.

Programın Katılımcıya Faydaları 
Nelerdir?



∗ İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak 
zorundadır. Katılımcının eğitim aldığı sırada iş kazası geçirmesi 
durumunda kaza, işveren tarafından, kazanın olduğu yerdeki 
yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en 
geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bu konu ile ilgili mevzuat 
hükümlerine tabi olarak bildirilir.

∗ işveren tarafından programın bittiği aya ait sigortalı hizmet 
listelerinin mücbir sebepler hariç en geç izleyen ayın son iş gününe 
kadar merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.

∗ Program kapsamında istihdam zorunluluğu yoktur. Ancak 1 yıl 
içinde tekrar yararlanmak istenirse o zaman daha önce katılan 
kişilerin % 20’sini en az 60 gün istihdam etme zorunluluğu vardır.

İşverenin yükümlülükleri



∗ İl Müdürlüğünün de uygun görmesi şartıyla programın dörtte birlik 
süresi içerisinde taraflar karşılıklı anlaşarak fesih yetkisine sahiptir.

∗ Taraflar, 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinin birinci 
fıkralarının (II) numaralı bentlerinde yer alan hükümleri, (g alt bendi 
hariç) olmak üzere kıyasen uygulamak suretiyle sözleşmeyi fesih 
yetkisine sahiptir. Sözleşmenin fesh edilebilmesi için; durumun fesih 
kararı alan tarafça aynı gün içinde yazılı olarak ve gerekçeleriyle birlikte 
sözleşmenin diğer tarafına ve en geç üç işgünü içinde il müdürlüğüne 
bildirmesi gerekmektedir. Fesih kararı, il müdürlüğünce uygun 
görülmesi halinde, fesih kararının alındığı tarih itibari ile geçerlilik 
kazanır ve bu tarih aralığında katılımcıya herhangi bir ödeme yapılmaz 
veya yapılmış ödemeler, feshe neden olan taraftan geri alınır.

∗ Ayrıca, il müdürlüğü, sözleşmede belirtilen hususlara uyulmaması, 
gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespiti nedenleri ile sözleşmeyi 
feshedebilir ve bu durumda fesih kararını aynı gün içinde yazılı olarak 
taraflara bildirir.

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi



∗ Katılımcıları programdan sonra istihdam ederek SGK 
teşviklerinden yararlanılabilir. Bu teşvik, % 5 prim teşviki 
uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine 
ait oranına göre ve asgari ücret üzerinden hesaplanacak tutarın 
tamamını kapsayacaktır.

∗ İşe alındıkları işyerinin ;
- İmalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay
- Diğer sektörlerde 30 ay sigorta primlerinin işveren hisselerine ait 
tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

Program Sonrası Sigorta Prim Teşviği
(4447/geçici 15. maddesi) 



Sigortalı yönünden;
∗ 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış ve işbaşı 

eğitim programını müteakip en geç üç ay içinde işbaşı eğitim programına ilişkin meslek 
işe alınması,

∗ b) 23.4.2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
∗ c) 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
İşyeri yönünden;
∗ e) Özel sektör işverenine ait olması,
∗ f) Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma 

bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave 
olarak çalıştırılması,

∗ g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
∗ h) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
∗ ı) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile 

bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
∗ i) Sigortasız işçi çalıştırdığına dair herhangi bir tespitin bulunmaması,

Program Sonrası Sigorta Prim Teşviği
(4447/geçici 15. maddesi) 

Nasıl uygulanacak?



Destekten Yararlanmak Amacıyla 
Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesi kapsamına giren
sigortalılardan dolayı sigorta primi desteğinden
yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla
başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge
kanalıyla yapılacak başvurular,

www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde
“İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek
suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır.



Örnek-1 : 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen şartlara sahip olan (B) 
sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait işyerinde 5.5.2015 tarihinde işe alındığı ve 
bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma 
yapılan bildirimlerin,
2014 Yılında toplam sigortalı sayısı:
∗ 3+3+2+2+3+3+3+4+4+4+4+4= 39
∗ Ortalama sigortalı sayısı: 39 / 12 = 3,2 = 3 olacaktır.
∗ Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 15. 

maddesinde öngörülen destekten (4) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı 
aylarda yararlanılabilecektir.

Örnek-2 : 1 no.lu örnekteki işyerinde işe alınan (B) sigortalısı ile birlikte çalışan toplam 
sigortalı sayısının;
∗ 2015/Mayıs ayında : 3 sigortalı,
∗ 2015/Haziran ayında : 4 sigortalı,
∗ 2015/Temmuz ayında : 4 sigortalı,
∗ olduğu varsayıldığında, bu sigortalı ile birlikte ortalama sigortalı sayısının üzerinde 

bildirim yapılan 2015/Haziran ve Temmuz aylarında 4447 sayılı Kanunun geçici 15. 
maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

YARARLANMA ÖRNEKLERİ
2016/1 SAYILI GENELGE



Sunum bitmiştir.

Teşekkür ederiz….
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