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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 
 

1- İşverende aranan kriterler : 
- 4857 sayılı iş kanunu veya 5510 sayılı kanunun 4/a bendine tabi olarak en az 2 sigortalı 

çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.(vasıf gerektirmeyen işlerde uygulanamaz, 
örn:temizlik işçisi,taşıma işçisi,çaycı vb.) 

2- İşçide aranan kriterler : 
- 15 yaşını doldurmak,  
- Kuruma kayıtlı olmak,  
- İşsiz olmak, 
- Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar ile lise öğrencileri de katılabilir.   
- Ancak; işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile, programın 

başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin 
çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına 
katılamamaktadırlar.  

3- Program en fazla 320 fiili gün uygulanır. Program süresinden önce bitirilebilir. Program 
günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 
saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az beş saat olması durumunda 
haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür. Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya 
Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal 
mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür. 

4- İşbaşı eğitim programı boyunca katılımcıya günlük 50 TL harçlık veriliyor, İşbaşı eğitimi veren 
işveren bu kişiler adına prim yatırmıyor. Bu kişilerin sadece iş kazası, meslek hastalığı ve 
GSS primleri İŞKUR tarafından yatırılıyor.program sonunda işverenin işçiyi istihdam etmesi 
durumunda ise SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

5- 31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; (4447 sayılı kanun 
geçici 15.madde kapsamında) 

- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde 
işe alınması durumunda(işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılının ortalama 
sigortalı sayısına ilave olmak kaydı ile) 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.  
- işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan 
kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.  
- Kayıt dışı istihdam,İPC,Prim borcu,bildirgenin yasal sürede verilmesi gibi 6111 
teşviki ile aynı şartlar var. 
 

6- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 80.maddesinde Prime tabi 
kazançlar sayılmakla birlikte; Programa katılan kursiyerlere iş-kur’un yapmış olduğu 
ödemeler dışında programın düzenlendiği yerin  işvereni tarafından kursiyerlere aylık brüt 
asgari ücretin yarısını geçmeyen ödeme yapabilmektedir. Prime tabi kazançlardan olmayan 
bu ödemeler SGK tarafından prim olarak değerlendirmeye tabi tutulmama ve işverenler için 
SGK ‘na karşı prim ve sigortalılık yönünden sorumluluk oluşturmamaktadır. İşverenler 
tarafından yapılan ödemeyi 193 sayılı Gelir vergisi kanunu 40. İndirilecek gelirler başlıklı 
maddesinin 11. Fıkrasınca Türkiye iş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim 
programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar ( Bu 
kapsamda işverenler tarafından ticari kazanç tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir 
katılımcı itibariyle indirim konusu yapılacak tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısını 
aşamaz.)(T.C. Yasalar, 06.01.1961) denmiştir. 

7- Başvuru için gerekli belgeler; 



 

 

a) Talep dilekçesi (EK-1)  
b) İşveren taahhütnamesi (EK-20),  
c) Ön Talep Formu (EK-35),  
d) İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya 
oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya 
noter onaylı örnekleri,  
e) Son üç aylık sigortalı hizmet listesi, (katılımcının işverenin çalışanı olup 
olmadığının kontrolü amacıyla istenir)  
f) İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,  
g) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi. 
 


